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Šolarji v teh dneh  
niso na počitnicah
Z včerajšnjim dnem so dokončno 
zaprli vrata vsi vrtci in šole v drža-
vi, organiziranega nimajo niti nuj-
nega varstva, kot so sprva načrto-
vali. Za učence, dijake in študente 
bodo pripravili izobraževanje na 
daljavo.
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KRONIKA

Starostniki že  
tarča prevar
Širjenje koronavirusa še posebej 
ogroža starejše ljudi in kronične 
bolnike, ki morajo biti zato še bolj 
pozorni na samozaščitne ukrepe, 
kar so nekateri prevaranti že začeli 
izkoriščati. Na to opozarjajo tudi 
na Policijski upravi Kranj.

14

ZANIMIVOSTI

Bohinjski župnik  
mašuje na spletu
Župnik Martin Golob se je odločil, 
da bo v obdobju, ko so cerkve za 
vernike zaprle vrata, sveto mašo 
na družbenem omrežju Facebook 
prenašal v živo – vsak dan ob sed-
mih zvečer, ob nedeljah pa ob de-
setih dopoldan.
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ZADNJA

Zaščitna stekla  
na blagajnah
Pri trgovskih družbah so različno 
poskrbeli za zaščito zaposlenih 
pred okužbo s koronavirusom. V 
Mercatorjevih trgovinah nosijo 
maske in rokavice, v Tuševih trgo-
vinah pa so na blagajne začeli na-
meščati zaščitna stekla.

24

VREME

Danes bo dopoldne jasno, 
nato bo od severa oblačnost 
začela naraščati. Jutri se 
bo dopoldne zjasnilo.  
V četrtek bo sončno.

2/18 °C
jutri: pretežno jasno
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Potem ko so mi-
nuli teden v pristojnih par-
lamentarnih telesih opravili 
zaslišanja ministrskih kan-
didatov, je državni zbor zara-
di posebnih razmer pohitel z 
imenovanjem nove ministr-
ske ekipe. Že v petek zvečer 
so poslanke in poslanci gla-
sovali in novo vlado Janeza 
Janša potrdili z 52 glasovi, 32 
jih je glasovalo proti. Skraj-
šali so tudi razpravo, premi-
er Janez Janša pa se je v svo-
jem nagovoru osredotočil na 
trenutne razmere, ki vlada-
jo zaradi koronavirusa, in ne 
na program nove vlade in ko-
alicijsko pogodbo.

Od petka imamo novo vlado
Državni zbor je v petek zvečer izglasoval ministrsko ekipo nove vlade, ki se je takoj nato sestala na svoji 
prvi seji in na njej razpravljala o ukrepih glede preprečevanja širjenja koronavirusa.

Od petka imamo novo vlado, na sliki člani ministrske ekipe s premierjem Janezom Janšo in 
predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Nova vla-
da je na svoji prvi redni seji v 
noči s 13. na 14. marec usta-
novila Krizni štab Republike 
Slovenije (v ožji in širši se-
stavi) za zajezitev in obvla-
dovanje epidemije covid-19. 
Več ukrepov so že sprejeli, 
do katere mere se bodo ti še 
zaostrili, je odvisno tudi od 
tega, koliko bodo ljudje upo-
števali že sprejete ukrepe. 
Krizni štab vodi predsednik 
vlade Janez Janša, vanj so 
vključeni tudi vsi ministri, 

medtem ko je sekretar štaba 
postal nekdanji direktor Slo-
venske obveščevalno-var-
nostne agencije Andrej Ru-
pnik. Glavni govorec je Jelko 
Kacin. Vodja strokovne sku-
pine, ki zagotavlja podporo 
kriznemu štabu, je infekto-
loginja prof. dr. Bojana Be-
ović. Koordinator aktivnosti 
na terenu je, kot je bilo dogo-
vorjeno že kak dan pred raz-
glasitvijo epidemije v četr-
tek, 12. marca, ob 18. uri, re-
publiška Civilna zaščita.

Sprejeti ukrepi ustavlja-
jo javno življenje, kar so za 

zajezitev širjenja virusa pre-
dlagali tudi že infektolo-
gi UKC Ljubljana. Do pre-
klica so zaprte vzgojno-izo-
braževalne ustanove. Zača-
sno so ukinjeni javni potni-
ški prevozi in storitve, kot so 
nastanitvene, gostinske, vel-
neške, športno-rekreacijske, 
kinematografske, kulturne, 
frizerske, kozmetične ... Od-
prte ostajajo živilske in kme-
tijske trgovine, lekarne, pro-
dajalne z medicinskimi pri-
pomočki, bencinski servisi, 
banke, pošte.

Javno življenje se povsem ustavlja
Nova vlada je ustanovila krizni štab za zajezitev in obvladovanje epidemije 
covid-19 in že izdala več ukrepov. Poleg vrtcev in šol so zaprti lokali, 
prepovedan je javni promet. Okužbo so potrdili tudi v leški osnovni šoli. 
Ljudi z okužbo dihal, ki ne bodo potrebovali bolnišnične oskrbe, ne bodo več 
testirali, ampak bodo ostali doma v samoizolaciji.

Glavna avtobusna postaja v Kranju je včeraj dopoldne že samevala. / Foto: Tina Dokl42. stran

Urša Peternel

Begunje – V Elanu so včeraj 
iz preventivnih razlogov za-
ustavili proizvodnjo v vseh 
divizijah. Delavci naj bi osta-
li doma predvidoma tri te-
dne. »Zagotovili bomo ukre-
pe za varnost kompleksa in 

preprečevanje škode,« so 
povedali in pozvali zaposle-
ne, da spoštujejo navodila 
pristojnih za preprečitev šir-
jenja virusa ter se zadržuje-
jo izključno doma ali v nara-
vi, predvsem pa omejijo so-
cialne stike in se izogibajo 
druženju.

Elan zaustavil proizvodnjo

Aktualne novice o koronavirusu na 

Kranj – Izvajanje dela je omejeno na najbolj nujne zadeve tudi 
na upravnih enotah. Za obisk se je treba predhodno naročiti, 
stranke sprejemajo samo za najnujnejše primere; vloge strank, 
razen v nujnih primerih, sprejemajo zgolj v elektronski obliki 
ali po navadni pošti. Do preklica tudi ne izvajajo sklepanja za-
konskih ali partnerskih zvez.

Začasno brez porok

47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BLAŽ ČERNE z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Obvestilo

Zaradi zaščite pred koronavirusom smo začasno zaprli oken-
ce za sprejem strank. Osmrtnice, zahvale in male oglase lah-
ko oddate po elektronski pošti na naslov malioglasi@g-glas.
si, naročnine na elektronski naslov narocnine@g-glas.si. V 
delovnem času lahko pokličete na telefonski številki 04/201 
42 47 in 04/201 42 41, delovni čas: od ponedeljka do petka 
od 8. do 15. ure. Lahko pa pošto oddate v nabiralnik pred 
vhodom v poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju 
(nabiralnik na sliki).
Hvala za razumevanje       Gorenjski glas

Ana Šubic

Kranj – V petkovem Go-
renjskem glasu smo poro-
čali o posodobljenih navo-
dilih Slovenske škofovske 
konference (SŠK), ki je za-
radi preprečevanja širitve 
koronavirusa udeležbo na 
verskih obredih v zaprtih 
prostorih omejila na naj-
več sto vernikov, a so že isti 
dan stopili v veljavo izre-
dni ukrepi SŠK, s katerimi 
so maše do nadaljnjega od-
povedali. Prav tako do prek-
lica ne bo podeljevanja zak-
ramentov, ljudskih pobož-
nosti, župnijskih prazno-
vanj in drugih dogodkov. 
Slovenski škofje so prepo-
vedali tudi maše in križe-
ve pote ter druge oblike po-
božnosti na prostem. Ver-
niki naj skladno z njihovi-
mi navodili odsotnost od 
bogoslužja nadomestijo z 
molitvijo, postom, dobrimi 
deli, prebiranjem Božje be-
sede, spremljanjem maše 
po radiu, TV oz. spletu ter 

s prejemom duhovnega ob-
hajila. 

Kjer je možno, so lahko 
cerkve v času epidemije od-
prte za osebno molitev zdra-
vih vernikov brez simpto-
mov akutne pljučne bolezni, 
pri čemer je lahko istočasno 
v cerkvi največ deset oseb, 
med katerimi mora biti vsaj 
1,5 metra razdalje.

Spovedovanje so odložili 
za nedoločen čas, prav tako 
podeljevanje zakramentov 
krsta in poroke. Cerkveni 
pogrebi so dovoljeni ob stro-
gem upoštevanju navodil 
državnih ustanov. Pogreb je 
možno opraviti v krogu na-
jožjih sorodnikov in brez 
pogrebne maše, ki bo daro-
vana po preklicu ukrepov. 
Do preklica po župnijah tudi 
ni verouka in drugih oblik iz-
obraževanja ter župnijskih 
srečanj. Škofijske in župnij-
ske pisarne ter drugi cerkve-
ni uradi so do nadaljnjega 
zaprti. Verniki se lahko na 
župnijske urade obrnejo po 
telefonu oz. e-pošti.

Odpovedali tudi maše

Delujejo tudi (nujna) ve-
terinarska oskrba, dostav-
ne službe, kioski za proda-
jo časopisov in revij in dru-
ge nujne storitve za zago-
tavljanje javne varnosti in 
zdravja. Dovoljena je proda-
ja blaga in storitev na dalja-
vo (preko spleta). Nacional-
ni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) mora izdati priporo-
čila glede števila potrošni-
kov, ki so glede na kvadra-
turo lahko naenkrat priso-
tni v posameznem poslov-
nem prostoru. Z današnjim 
dnem se zapira tudi Letali-
šče Jožeta Pučnika.

Vlada je zamrznila cene 
zaščitnih sredstev. Nabava 
opreme je sicer vse težja, ker 
se trgi zapirajo, zato bo treba 
s tem pohiteti, je napovedal 
minister za zdravje Tomaž 
Gantar. Kot je povedal pred-
sednik vlade, so zamrznili 
izvajanje proračuna za letoš-
nje leto, pri čemer se zača-
sno ne bodo izvajala nenuj-
na plačila, s čimer so ustva-
rili rezervo štiristo milijo-
nov evrov. Zaščitna sredstva 
bodo najprej zagotovili zdra-
vstvenim ustanovam in do-
movom za starejše. Zagota-
vljajo pa, da bodo pokojnine 
in drugi transferi nemoteno 
izplačani.

Vlada je včeraj sprejela 
tudi predlog interventnega 
Zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi s sodnimi, upravni-
mi in drugimi javnopravni-
mi zadevami za obvladova-
nje širjenja covida-19. 

Najpomembnejši ukrep: 
samozaščita

Predsednik vlade je pouda-
ril, da sta daleč najpomemb-
nejša od vseh ukrepov, ki 
bodo upočasnili širjenje no-
vega koronavirusa, izogiba-
nje stikom in upoštevanje 
razdalje. Ključni vhodni po-
datek, s katerim lahko real-
no ocenijo situacijo širjenja 
virusa, ni več število pozitiv-
nih na testiranju, ampak je 
realni podatek število tistih, 

ki so za to boleznijo resno 
zboleli; to so tisti, ki potre-
bujejo zdravstveno pomoč, 
oskrbo, posteljo v bolnišni-
ci. Bojana Beović je pojasni-
la, da smo v Sloveniji preš-
li v fazo epidemije, v kateri 
se bolezen širi med ljudmi: 
»Ne gre več samo za tiste, ki 
so pripotovali od nekod, am-
pak imamo vedno več bolni-
kov, ki so zboleli v Sloveni-
ji. Nemogoče je še izslediti 
vse kontakte in vire. Vse svo-
je sile bomo zdaj usmerili v 
to, kar sicer v zdravstvu poč-
nemo: da poskrbimo za bol-
ne. Bolnike bomo samoizo-
lirali na način, kot bi prebo-
levali gripo oz. kakšno dru-
go okužbo dihal, za katero ni 
zdravila. Če pa bi tak bolnik 
potreboval sprejem v bolni-
šnico, bomo naredili ustre-
zno diagnostiko.« 

Prvo okužbo s koronavi-
rusom so v Sloveniji odkri-
li 4. marca, število obolelih, 
dokazanih z brisom, je do 
ponedeljka, 16. marca, do 
14. ure naraslo na 253. Ko-
nec tedna je bilo stanje pri 
treh bolnikih s koronaviru-
som zelo resno. V soboto so 
potrdili tudi prvo žrtev zara-
di covida-19, umrl je starejši 
moški iz Metlike, stanovalec 
tamkajšnjega doma starej-
ših, ki se je zdravil na Infek-
cijski kliniki UKC Ljubljana. 

Umrl naj bi po zapletih za-
radi te bolezni, bil je kronič-
ni bolnik. 

Poziv županom

Predsednik vlade je z do-
pisom pozval župane slo-
venskih občin, ki so v veliki 
meri soodgovorni za delova-
nje Civilne zaščite, da so sa-
moiniciativni, da se čim bolj 
angažirajo tudi na pomoči 
pri organizaciji varstva otrok 
na domu. »Veliko prioritet je 
možno določiti tudi na lokal-
ni ravni,« je poudaril Janša, 
ki se obenem zahvaljuje raz-
ličnim civilnodružbenim or-
ganizacijam, ki so priprav-
ljene pomagati. 

Okužba na leški šoli

Pri eni od zaposlenih na 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce je 
bil potrjen covid-19. Šola 
je bila o tem obveščena 13. 
marca. Kot so zapisali na 
šolski spletni strani, so o 
tem obvestili pristojno mi-
nistrstvo, občino in NIJZ. 
Z NIJZ so jim sporočili, da 
v tem primeru najverjetneje 
ni prišlo do prenosa virusa, 
vendar svetujejo že znane 
ukrepe. Vodstvo šole prosi 
starše oz. skrbnike, da v ob-
dobju 14 dni opazujete zdra-
vstveno stanje svojega otro-
ka. Če se pri otroku v tem ob-
dobju pojavijo znaki akutne 

okužbe dihal (slabo počutje, 
kašelj, vročina, težko diha-
nje), naj pokličejo osebnega 
ali dežurnega zdravnika.

Omejitev izdaje zdravil

Velja tudi odredba o ome-
jitvi izdaje zdravil v lekar-
nah. Na recept smejo izda-
jati zdravila v količini, ki 
ustreza zdravljenju bolni-
ka za obdobje enega mese-
ca, prodaja zdravil brez re-
cepta je omejena na eno pa-
kiranje na osebo. Direkto-
rica Gorenjskih lekarn Ro-
mana Rakovec, mag. farm., 
je povedala, da stranke zdra-
vila brez recepta lahko naro-
čijo tudi v njihovi spletni le-
karni (z že omenjeno ome-
jitvijo), dostava je večinoma 
naslednji dan. Rakovčeva še 
poziva, naj osebno v lekar-
no po zdravila ne prihajajo 
bolni, ampak zdravi svojci, 
prijatelji. 

Glavni govorec kriznega 
štaba Jelko Kacin je sporo-
čil, da bodo naredili vse, da 
bomo zajezili širjenje koro-
navirusa, a obenem opozo-
ril: »Spremeniti pa je treba 
tudi način obnašanja. Ljudje 
sedijo ob lepem vremenu na 
ljubljanskih travnikih v sku-
pinah, kot da virusa ni. Zad-
nji trenutek je, da se začne-
mo obnašati odgovorno do 
sebe in do vseh okrog sebe.«

Javno življenje se ustavlja
31. stran

Vstopne točke, na katerih so jemali brise zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom, 
se spreminjajo v točke za obravnavo okuženih. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Uradni govo-
rec vladnega kriznega šta-
ba za spopadanje z novim 
koronavirusom Jelko Ka-
cin je že v nedeljo zvečer 
med zamejitvenimi ukrepi 
napovedal tudi, da bo z da-
našnjim dnem v Sloveni-
ji ukinjen letalski promet. 
Ukrep tako prihaja v velja-
vo dan po tem, ko je včeraj 

že zastal tudi siceršnji jav-
ni potniški promet, s či-
mer so želeli pristojni še 
zagotoviti čas, da se leta-
la vrnejo v domov, hkrati 
pa si prizadevajo pomaga-
ti tudi Slovencem, ki ima-
jo težave z vrnitvijo v do-
movino.

Pri upravljavcu letališča 
Fraportu Slovenija so se v 
zadnjih dneh zaradi koro-
navirusa tudi sicer soočali z 

ukinitvami nekaterih posa-
meznih letov. 

Tudi sicer je bilo v zadnjih 
dneh odpovedanih več po-
vezav med brniškim letališ-
čem in Beogradom, Frank-
furtom, Brusljem, Podgori-
co, Zürichom, včeraj pa tudi 
v München, Varšavo, Pariz, 
Berlin ... 

Na letalu družbe Turkish 
Airlines, let številka 1061 iz 
Carigrada v Slovenijo, ki je 

minuli torek ob 8.45 prista-
lo na Letališču Jožeta Puč-
nika Ljubljana, pa je bila 
oseba, pri kateri so ugotovi-
li okužbo s koronavirusom. 
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje zato poziva potni-
ke, ki so bili na tem letalu, 
da skrbno opazujejo svoje 
zdravstveno stanje ter tudi 
pred pojavom morebitnih 
simptomov zmanjšajo soci-
alne stike.

Od danes prizemljena letala
V sklopu ukrepov za zajezitev novega koronavirusa od danes velja tudi ustavitev letalskega prometa.

Pošta Slovenije nam je v 
ponedeljek, 16. marca 2020, 
sporočila, da so zaradi epide-
mije koronavirusa začasno 
ukinili jutranjo dostavo ča-
sopisa, kar pomeni, da boste 
Gorenjski glas do nadaljnje-
ga prejemali z redno poštno 

dostavo. Pri Pošti Slovenije 
pravijo, da bodo tako zmanj-
šali število obiskov in kon-
taktov pismonoš na vaših 
naslovih in s tem zmanjša-
li možnosti širjenja okužb. 
Prosimo vas za razumevanje.
Gorenjski glas 

Pošta začasno ukinila 
jutranjo dostavo časopisa
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Dokler se ne zgodi tebi, 
ne verjameš. Ker tega 
ne občutiš. Ker je da-

našnji človek preveč orien-
tiran in zagledan sam vase 
in ga drugi okrog njega ne 
zanimajo kaj dosti. Kako naj 
drugače razumem ignoran-
co (seveda ne vseh povprek) 
pozivov pristojnih v državi, 
pozivov stroke, naj ljudje ven-
darle upoštevamo navodila, 
priporočila glede novega ko-
ronavirusa. Pozive, naj ome-
jimo socialne stike v največji 
možni meri. Ker se virus pre-
naša kapljično z neposredni-
mi stiki. Konec tedna je bila 
slika tudi takšna: kofetkanje 
s prijatelji; druženje v par-
ku, ko je pa tako lepo vreme; 
metanje na koš pred doma-
čim blokom. Ko pa je doma 
tak dolgčas in ker se »meni« 
bolezen že ne more zgodi-
ti. »Okužba lahko povzroči 
hudo pljučnico, ki se pri ran-
ljivi populaciji, kot so starej-
ši in kronično bolni, lahko 
konča s smrtjo. Pri mlajših 
pa lahko pride do pretirane-
ga imunskega odziva, ki ga 
imenujemo citokinski vihar, 
ki se prav tako lahko slabo 
konča. Velika večina mladih 
vas k sreči ne bo utrpela nobe-
nih zapletov ali resnih težav. 
Lahko le malo posmrkate ali 
dobite kratkotrajno vročino, 
verjetno pa sploh ne boste 
zboleli. Žal pa virus lahko 
prenesete naprej,« opozarjajo 
tudi Mladi zdravniki Slove-
nije. Pomislite torej na svoje 

babice in dedke. Saj jih imate 
radi, kajne? 

Mladi zdravniki so vse po-
vabili na virtualni »shod« 
proti koroni z značko #os-
taniDoma. Čudovita gospa 
zdravnica Metka Klevišar je 
zapisala: »Morda bomo v teh 
dneh močneje začutili, kako 
pomembno je, da več časa 
posvečamo ljudem, s katerimi 
živimo, da znamo biti skrom-
ni in nezahtevni. Naenkrat 
bomo videli, da marsičesa, kar 
se nam je zdelo tako nujno, 
sploh ne potrebujemo ... Da 
zmoremo več, kot smo mislili 
do sedaj. Da ta nemirni čas 
razumemo kot nov izziv, da 
premislimo o bistvenem v na-
šem življenju.«

Slovenski glasbeniki so na 
javnost naslovili poziv k spon-
tanim glasbenim nastopom na 
svojem domu minulo nedeljo 
ob 18. uri po vsej Sloveniji. Ker 
glasba človeka navda s pozitiv-
nimi čustvi in upanjem. 

Življenj obrniti na glavo ni 
preprosto, seveda ne. »Dober 
dan, življenje! Silno in milo. 
/ Kot na praznik prihajam v 
tvoj hram / in ti šepečem na 
uho / besedilo zaljubljenih: 
Rad te imam!« kot je zapisal 
Tone Pavček. A objeme zdaj 
podelimo z mislijo, ne bližino. 
Solidarnost, nesebičnost, so-
sedska pomoč. Morda pa vred-
note spet postavimo na pravo 
mesto. Že infektolog dr. Janez 
Tomažič je pred dnevi dejal, 
da je vsaka epidemija preizkus 
človečnosti. 

Življenje obrniti na glavo 
seveda ni preprosto

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – Vlada je v nedeljo za-
radi zajezitve in obvladova-
nja epidemije Covid-19 izda-
la tudi Odlok o začasni pre-
povedi ponujanja in proda-
janja blaga in storitev potro-
šnikom v Republiki Sloveni-
ji. Od včeraj je tako do prek-
lica prepovedala ponudbo 
ter prodajo blaga in storitev 
neposredno potrošnikom, 
kamor se uvrščajo nastani-
tvene, gostinske, velneške, 
športno-rekreacijske, kine-
matografske, kulturne, fri-
zerske, kozmetične in pedi-
kerske storitve, pa tudi stori-
tve iger na srečo in druge po-
dobne dejavnosti.

Še naprej pa je dovoljena 
ponudba ter prodaja blaga in 
storitev potrošnikom na da-
ljavo (spletna prodaja), prav 
tako so iz začasne prepove-
di izvzete prodajalne z živi-
li vključno s prodajo kme-
tijskih pridelkov na kmeti-
ji, lekarne, prodajalne z me-
dicinskimi in ortopedskimi 
pripomočki, program vrt in 

kmetijstvo v prodajalnah, 
kmetijske prodajalne, ben-
cinski servisi, banke, po-
šte, dostavne službe, trafi-
ke in kioski za prodajo časo-
pisov in revij ter druge nuj-
ne storitve za zagotavljanje 
javne varnosti in zdravja. 
Med drugim se bodo lahko 

še naprej izvajale tudi veteri-
narske storitve.

Iz začasne prepovedi so 
izvzete tudi vse oblike po-
nudbe ter prodaje blaga in 
storitev potrošnikom, ki so 
ali še bodo kot izjema nave-
dene v drugih odlokih, ki jih 
je ali jih še bo vlada sprejela 

zaradi zajezitve in obvlado-
vanja epidemije Covid-19. 
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje pa je moral že včeraj 
izdati tudi priporočila gle-
de števila potrošnikov, ki so 
glede na kvadraturo lahko 
naenkrat prisotni v posame-
znem poslovnem prostoru.

Zaprte vse nenujne trgovine
Od včeraj so do preklica zaprte vse nenujne trgovine, odprte pa ostajajo živilske trgovine, lekarne, 
banke, pošte in bencinski servisi, prav tako je še naprej dovoljena prodaja preko spleta. 

Iz začasne prepovedi so izvzete prodajalne z živili, lekarne, kmetijske prodajalne ... 

Simon Šubic

Kranj – Med ukrepi za zaje-
zitev okužbe s koronaviru-
som je od včeraj tudi zača-
sna prepoved in omejitev 
javnega prevoza potnikov, 
za katero se je vlada odločila 
po dogovoru na seji Krizne-
ga štaba RS za zajezitev in 
obvladovanje epidemije co-
vid-19. V skladu s spreje-
tim odlokom je na ozem-
lju Slovenije prepovedano 
izvajanje javnega linijske-
ga prevoza potnikov, po-
sebnega linijskega prevoza 
potnikov, stalnega izvenli-
nijskega prevoza potnikov, 

občasnega prevoza potni-
kov ter javnega železniške-
ga prevoza potnikov v no-
tranjem in mednarodnem 
prometu. 

Avtotaksi prevozi osta-
jajo dovoljeni, če taksist 
pred vstopom novega po-
tnika poskrbi za ustrezno 
dezinfekcijo delov vozila, 
ki so redno v fizičnem sti-
ku s potnikom. Iz omeji-
tev so izvzete tudi vse obli-
ke prevozov, ki so potrebne 
za intervencijske službe in 
druge nujne službe javne-
ga sektorja. Pri teh prevo-
zih za ustrezno zaščito voz-
nikov in potnikov poskrbita 

njihov organizator in izva-
jalec. Morebitne druge izje-
me mora odobriti minister 
za infrastrukturo.

Kako bo začasna prepo-
ved javnega potniškega pro-
meta vplivala na njihovo po-
slovanje in kaj bo z njihovi-
mi zaposlenimi, predvsem 
vozniki, smo povprašali naj-
večjega prevoznika na Go-
renjskem – Arrivo Alpetour, 
vendar nam včeraj na zas-
tavljena vprašanja do odda-
je današnjega časopisa v tisk 
še niso odgovorili. Iz Slo-
venskih železnic pa so po 
uvedbi ukrepa sporočili, da 
bodo morebitne reklamacije 

zaradi ukinitve javnega po-
tniškega prometa reševali 
po njegovi ponovni uvedbi.

Od včeraj velja tudi zača-
sna prepoved prevoza oseb z 
nihalnimi žičnicami, vzpe-
njačo in krožnokabinskimi 
žičnicami, ki pa ne velja za 
primere nujne oskrbe, me-
dicinske pomoči, zaščite in 
reševanja in za osebe, ki so 
pred uveljavitvijo prepovedi 
opravile prevoz z omenjeni-
mi žičniškimi napravami in 
se vračajo nazaj po uveljavi-
tvi prepovedi. Tudi v tem pri-
meru morebitne druge izje-
me odobri minister za infra-
strukturo.

Ustavljen ves javni potniški promet
Dovoljeni so samo avtotaksi prevozi, če je pred vstopom vsakega novega potnika ustrezno poskrbljeno 
za dezinfekcijo vozila. 
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Kranj – Koronavirus že povzroča gospodarsko škodo, marsi-
katero podjetje se bo znašlo v težavah, kako poravnati davčne 
obveznosti. V finančni upravi predstavljajo različne možnosti, 
ki jih za blažitev finančnih posledic koronavirusa predvideva 
že veljavna davčna zakonodaja. Med take rešitve sodi plačilo 
davka v (največ) 24 mesečnih obrokih, v primeru hujše go-
spodarske škode pa odlog plačila za dve leti. Možno je tudi 
obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih ali 24-mesečni 
odlog plačila z zavarovanjem ali vknjižbo zastavne pravice. 
V primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali 
poenostavljene prisilne poravnave je možno plačilo davka v 
največ 60 mesečnih obrokih. Poslovni subjekt lahko zaradi 
pričakovanega slabšega poslovnega rezultata in s tem tudi 
nižje davčne osnove zahteva spremembo višine mesečnega 
ali trimesečnega obroka akontacije davka.

Davčne možnosti za preživetje krize

Urša Peternel

Jesenice – Občinski štab Ci-
vilne zaščite Občine Jeseni-
ce vse občane Jesenic, ki za-
radi ogroženosti s koronavi-
rusom potrebujejo pomoč 
pri dobavi osnovnih življenj-
skih potrebščin, poziva, naj 
to javijo na telefonsko števil-
ko 031 300 292 ali elektron-
ski naslov korona@virus.

jesenice.si. Kontakta sta na-
menjena občankam in obča-
nom v stiski za zagotovitev 
oskrbe, ki je ne morejo pre-
jeti preko svojih sorodnikov, 
sosedov ali znancev. Poziva-
jo in prosijo vse, da v skla-
du z načeli solidarnosti tudi 
sami pomislijo na tiste, ki so 
v tem času še posebej ogro-
ženi, in jim skušajo poma-
gati po svojih močeh.

Oskrba najbolj ranljivih 
občanov Jesenic
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način življenja. V lekarnah in specializiranih trgovinah.

Magnezij prispeva k delovanju mišic in živčnega 
sistema ter k zmanjševanju utrujenosti.

Za mišice in srce
Proti utrujenosti
Za živčni sistem

www.magnex.fi/sl 
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Mateja Rant

Kranj – Vlada je v nedeljo 
sprejela odlok o prepove-
di zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobra-
ževanja ter univerzah in sa-
mostojnih zavodih, ki bo ve-
ljal do preklica z namenom 
preprečevanja širjenja nale-
zljive bolezni covid-19. Or-
ganizirano ne bo niti nujno 
varstvo otrok, kot so sprva 
načrtovali, saj kot so pojasni-
li pri ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport, se 
virus covid-19 najintenziv-
neje širi prav preko najmlaj-
ših, s čimer je neposredno 
ogroženo tudi vse zaposleno 
osebje. To pa ne pomeni, da 
bodo šolarji na počitnicah, 
saj bodo v šolah organizirali 
poučevanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo

Na ministrstvu so vzposta-
vili koordinacijsko skupino, 
ki usmerja in koordinira ak-
tivnosti državnih institucij 
za podporo šolam pri izvaja-
nju izobraževanja na dalja-
vo. »Enotna vstopna točka 
za podporo ravnateljem in 
učiteljem je na slovenskem 
izobraževalnem omrežju 
www.sio.si,« so pojasnili na 
ministrstvu in dodali, da že-
lijo kljub izrednim razme-
ram zagotoviti kontinuiteto 
učnega procesa z namenom 
doseganja učnih ciljev v uč-
nih načrtih. V začetku izvaja-
nja izobraževanja na daljavo 
priporočajo, da v šolah zač-
nejo s predmeti, kjer imajo 
učitelji že pripravljena učna 
gradiva in so vešči teh oblik 
dela. »Posebno bodite po-
zorni na uravnoteženo obre-
menitev učencev ter upošte-
vajte različne kompetence 
učencev pri uporabi sodob-
nih tehnologij in pogojev 

dela doma,« so še opozorili 
na ministrstvu. Za izobraže-
vanje na daljavo imajo šole 
na voljo različne komunika-
cijske poti oziroma spletna 
orodja, kot so spletne strani, 
elektronska pošta, spletne 
učilnice v različnih e-oko-
ljih, skype in vox, družabna 
omrežja ... Nekaj slovenskih 
založb je omogočilo prost 
dostop do svojih e-vsebin, v 
sodelovanju z RTV Slovenija 
pa na ministrstvu načrtuje-
jo obogaten dopoldanski te-
levizijski program.

Skočili v bazen z nekaj 
vode

Učencem in dijakom so 
v zadnjih dneh pouka v šo-
lah že posredovali nekaj na-
vodil in jih seznanili s tem, 
kako naj bi potekalo izobra-
ževanje na daljavo. Ravnatelj 
Osnovne šole (OŠ) Franceta 
Prešerna Kranj Aleš Žitnik 
je minuli petek organizacijo 
poučevanja na daljavo, s ka-
terim se bodo spopadli v pri-
hodnjih dneh, slikovito opi-
sal z besedami, da bodo »sko-
čili v bazen, na srečo pa je v 
njem vsaj nekaj vode«. Kot je 
zagotovil, so uredili vse pot-
rebno za poučevanje na da-
ljavo, ki bo za učence zadnje 
triade potekalo prek spletne 
učilnice, za mlajše učence pa 
bodo učiteljice izvajale pouk 
prek Xooltime, ki ga omogo-
ča eAsistent. Sploh pri naj-
mlajših učencih računajo 
tudi na sodelovanje staršev. 
Za poučevanje prek spletnih 
učilnic pa tudi prek spletnih 
strani so se odločili tudi v OŠ 
Ivana Groharja Škofja Loka. 
»Za učence bomo pripravi-
li vsebine dejavnosti za po-
samezne šolske ure, tako da 
bo del dejavnosti potekal kot 
normalen pouk po urniku,« 
je razložil ravnatelj Marko 

Primožič in dodal, da bodo 
poskušali učencem na ta na-
čin posredovati vsa temelj-
na znanja, da v času, ko bodo 
doma, ne bi bili preveč v za-
ostanku glede doseganja uč-
nih ciljev v učnih načrtih. 
Tudi Primožič pa se zave-
da, da bo precej odgovorno-
sti tudi na starših, če želijo, 
da bo poučevanje na daljavo 
potekalo uspešno.

V pomoč jim bodo 
dosedanje izkušnje

Več izkušenj z delom na 
daljavo so že doslej imeli v 
srednjih šolah, tako da rav-
nateljica Gimnazije France-
ta Prešerna Mirjam Bizjak 

pri tem ne pričakuje večjih 
težav. »To pri nas počnemo 
ves čas, le da v manjšem ob-
segu,« je pojasnila. Že včeraj 
so tako začeli izobraževanje 
na daljavo pri vseh šolskih 
predmetih, vključno s špor-
tom. »Učitelji športa so za 
dijake pripravili vaje na sple-
tu, določene vsebine bodo iz-
vajali tudi prek video konfe-
renc in podobno,« je poja-
snila. Pouk bodo izvajali po 
urniku prek različnih ko-
munikacijskih poti, osnova 
pa bo okolje eAsistenta, ki 
so ga uporabljali že doslej, 
predvsem spletne učilnice. 
»Dijakom bomo poskuša-
li posredovati razlago tudi 

v obliki komunikacije v re-
alnem času, a se bojim, da 
bo pri tem verjetno nastalo 
'ozko grlo'.« Ob tem je Mir-
jam Bizjak še poudarila, da 
se bodo pri poučevanju osre-
dotočili predvsem na vsebi-
no in cilje, ki jih želijo dose-
či v določenem času. »Dija-
ki pa so bili zlasti navdušeni 
nad tem, da si bodo posame-
zne razlage na ta način lah-
ko ogledali tudi večkrat,« je 
še dejala Mirjam Bizjak.

Prostovoljci za varstvo 
na domu

Ravnateljica Kranjskih 
vrtcev Tea Dolinar je poja-
snila, da bo Mestna obči-
na Kranj za otroke, ki nuj-
no potrebujejo varstvo, po-
skušala poskrbeti prek pro-
stovoljcev. »Za varstvo na 
domu je bil že objavljen po-
ziv za prostovoljce, javijo 
se lahko tudi na moj elek-
tronski naslov tea.dolinar@ 
kranjski-vrtci.si ali telefon-
sko številko 040 576 804.« 
Minuli konec tedna se je na-
nje obrnilo osem staršev, ki 
bi nujno potrebovali varstvo.

Šolarji niso na počitnicah
Z včerajšnjim dnem so dokončno zaprli vrata vsi vrtci in šole v državi, organiziranega nimajo niti nujnega varstva.  
Za učence, dijake in študente bodo pripravili izobraževanje na daljavo.

Učilnice bodo v prihodnjih dneh samevale, poučevanje bo potekalo na daljavo. / Foto: Tina Dokl

Bohinjska Bistrica – Tudi 
Občina Bohinj je skladno s 
priporočili in odredbo drža-
ve sprejela številne ukrepe. 
Med drugim so že v četrtek 
zaprli številne javne usta-
nove, odpovedali vse javne 
prireditve in omejili dostop 
do občinske uprave, pred 
zdravstvenim domom pa je 
bil pred vhodom že v petek 
urejen prostor za triažo. V 
marcu tudi ne bodo izdajali 
opominov za neplačane ra-
čune komunalnih storitev, 
ki so v pristojnosti občine 
in jih je bilo sicer možno 
plačati v sprejemni pisarni. 
Omejili so tudi dostop do 
Režijskega obrata, zaprli so 
sortirni center in prosto-
re uprave ter ukinili odvoz 
kosovnih odpadkov. Kot so 
sporočili z bohinjske občin-
ske uprave, je na podlagi 
priporočila župana že od 
petka zaprto tudi smučišče 
Vogel.

Ne bo opominov za 
račune za komunalo

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije na vla-
do naslavlja poziv, naj omeji 
delovanje podjetij, če ne gre 
drugače, z izrednimi ukre-
pi. Mnogi zaposleni se pri 
delu srečujejo z več sto ljud-
mi naenkrat, delajo v treh iz-
menah, blizu drug drugega 
in brez varovalnih sredstev, 
delati morajo, čeprav se je 
v njihovem podjetju poja-
vil koronavirus. Poleg tega 
se srečujejo s težavami, če 
nimajo svojega prevoza na 

delo, javni je namreč obstal, 
če nimajo varstva za otroke, 
skrbi jih, kako zaščititi sebe 
in bližnje. Pozivajo k ustavit-
vam dela.

Sindikati zato pozivajo vse 
delodajalce, da v skladu z na-
vodili vseh pristojnih in kom-
petentnih institucij v največ-
ji meri omejijo delo na način, 
da delavcem ni treba priha-
jati na delo. Naj sledijo zgle-
dom nekaterih delodajalcev, 
ki so zaprli svoja vrata in s 
tem družbeno odgovorno 
prispevajo k preprečevanju 
širjenja okužbe. Pripravijo 

naj predloge, kako lahko pre-
prečijo obolevanje zaposle-
nih in hkrati preprečijo go-
spodarsko škodo. Naslovijo 
naj jih na vlado in ne čaka-
jo, da bodo njihovi zaposle-
ni obolevali. Zaposlenim, ki 
ne morejo ostati doma zara-
di proizvodnje širšega pome-
na, pa naj zagotovijo vsa va-
rovalna sredstva in izvajajo 
ukrepe, potrebne za zaščito 
zdravja zaposlenih. Pojasni-
jo naj jim tudi, zakaj ne mo-
rejo odrejati dela od doma ali 
zapreti podjetji za določeno 
obdobje. 

Poziv vladi in delodajalcem, 
naj omejijo delovanje podjetij

V vrtcih in šolah v prihodnjih dneh ne bodo 
organizirali niti nujnega varstva otrok, zato 
ministrstvo za izobraževanje za pomoč pri varovanju 
otrok, katerih starši nujno potrebujejo varstvo, 
naproša prostovoljce. Pri tem imajo v mislih pomoč 
predvsem tistim staršem, ki morajo biti v službah po 
bolnišnicah, v policiji in vojski. Prostovoljci pa naj ne 
bodo starejši ljudje oziroma tisti, ki v primeru okužbe 
sodijo v rizično skupino, so poudarili na ministrstvu.

Bled – Javno življenje je tako 
kot drugod po državi tudi na 
Bledu začelo zamirati že v 
petek, ko so svoja vrata za-
čeli zapirati prvi javni objek-
ti, poleg občine in redarstva 
tudi informacijsko središče 
Triglavskega narodnega 
parka, informacijski center 
Turističnega društva Bled, 
stavba javnega podjetja In-
frastruktura Bled, Ledena 
dvorana in knjižnica ter vsa 
javna stranišča. Od včeraj 
sta zaprta še Festivalna 
dvorana Bled in Blejski grad 
ter hoteli in restavracije. 
Razširjena sestava občin-
skega štaba civilne zaščite 
Občine Bled je v povezavi 
z drugimi humanitarnimi 
organizacijami pripravila 
načrt za organizacijo varne 
in usklajene oskrbe na domu 
za obolele občane, ki jim po-
moči ne morejo zagotavljati 
sorodniki, sosedi ali znanci. 
Za pomoč se lahko od 8. do 
15. ure obrnejo na telefonsko 
številko 041 658 052. 

Načrt oskrbe na domu
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Alenka Brun

Kranj, Ljubljana – Nekatere 
gorenjske občine so že ob 
koncu tedna priporočale za-
prtje lokalov ali so se odlo-
čile, da za kar najbolj učin-
kovito preprečevanje širje-
nja okužbe s koronaviru-
som gostincem na celot-
nem območju občine izda-
jo priporočilo, da do nadalj-
njega zaprejo vrata lokalov. 
V Občini Radovljica so se v 
sodelovanju s Civilno zašči-
to celo odločili, da izdajo od-
redbo za prepoved obrato-
vanja vseh lokalov, ki je sto-
pila v veljavo v nedeljo, 15. 
marca, ob treh popoldne in 
velja do preklica. Je pa tudi 
vlada naredila korak v tej 
smeri. Pripravila je namreč 
ukrep, s katerim je zaprla 
vse gostinske lokale. V bi-
stvu je sprejela odlok, s ka-
terim je začasno prepoveda-
la ponudbo ter prodajo bla-
ga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju 

Republike Slovenije. Odlok 
je začel veljati včeraj, v po-
nedeljek, 16. marca. Odlok 
ima sicer nekaj izjem, med 
prepovedanimi pa je tudi 
gostinska dejavnost. 

Znane gorenjske gostince 
smo povprašali, kaj pravza-
prav to pomeni zanje. 

Barbara in Tomaž Pole-
nec iz restavracije in kavar-
ne Brioni v Kranju, ki je že 
ob koncu tedna zaprla svoja 
vrata, pravita, da je bila odlo-
čitev, da zaprejo, srce parajo-
ča, a je zdravje osebja, njiju 
in posledično njihovih dru-
žin na prvem mestu. »Naše 

delo že samo po sebi ni delo, 
je način življenja. Mesec dni 
zaprtja z devetimi redno za-
poslenimi, 1200 urami štu-
dentskega in s. p.-dela me-
sečno z vsemi stroški dela, 
ki ga ni malo pri tako veli-
kem lokalu, bomo nekako 
prebrodili. Če se izredno 

stanje prevesi v drugi mesec, 
brez finančne pomoči ne bo 
šlo. Bo pa potrebne ogrom-
no volje, moči, dela, da se še 
enkrat z vsem spopadeva, 
kot sva se že po gospodarski 
krizi leta 2009.«

Marcela Klofutar odgo-
varja na vprašanje, kaj za 
Vilo Podvin v Mošnjah po-
meni sprejeti odlok: »Če 
bi bil vedež ...« Nadaljuje: 
»Preverila sem vse mož-
nosti za rešitev podjetja in 
delovnih mest. Vse je od-
visno od trajanja pandemi-
je. Treba je sprejeti takoj-
šnje ukrepe in se ne zana-
šati preveč na državne po-
sebne subvencije, ker tudi 
tam denarja ni neomejeno. 
Bo pa po krizi stanje zago-
tovo drugačno in verjetno 
bomo na začetku na tride-
setih odstotkih tistega, kar 
smo imeli.« Meni še, da bi 
morala vlada s tem, ko uva-
ja odlok, kriti osemdeset od-
stotkov nadomestila čaka-
nja na delo, ne le štirideset. 

Gostilna Kunstelj iz Ra-
dovljice je ravno tako zaprla 
svoja vrata že pred odlokom. 
Zaprli so jih na podlagi na-
vodil glede druženja, razloži 
Maja Buden. »Z zaposleni-
mi smo imeli sestanek v pe-
tek in se odločili, da še isti 
dan zapremo. Težko je reči, 
kaj to pomeni na dolgi rok. 
Vse je odvisno od tega, ko-
liko se bomo Slovenci drža-
li omejitev; ne nazadnje pa 
smo zelo odvisni tudi od so-
sednjih držav. Mislim, da bo 
čas, ki prihaja, za vse zelo te-
žek – upam, da bomo lahko 
ohranili delovna mesta in 
podjetja. V najslabšem pri-
meru bomo gostilno in tr-
govino, ki jo še imamo, vo-
dili samo v družinskem kro-
gu.« Zaključi: »Gostilno je 
moja prababica Jerica kupi-
la leta 1928 in jo imela odpr-
to tudi v času druge svetov-
ne vojne. Verjamem, da so 
bili tisti časi še veliko hujši 
in strašnejši kot ti, ki nas ča-
kajo v prihodnje.«

Čas, ki prihaja, bo težek za vse
Marsikateri gostinec se je do konca tedna sam odločil, da bo zaprl restavracijo, gostilno, kavarno, bar. V nedeljo pa je vlada sprejela ukrep, 
s katerim je zaprla vse gostinske lokale. V veljavo je stopil včeraj, v ponedeljek.

Gostinski lokali so zaprli svoja vrata. Takšen prizor bo za nekaj časa del vsakdanjika. 
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Simon Šubic

Kranj – Neupravičeno dvigo-
vanje cen blaga in storitev v 
času epidemije covid-19 lah-
ko po Zakonu o varstvu po-
trošnikov pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami pred-
stavlja prepovedano agre-
sivno poslovno prakso, ki se 
lahko kaznuje z globo, opo-
zarjajo na Tržnem inšpek-
toratu, kjer trgovce in ostale 
ponudnike storitev pozivajo, 
da spoštujejo zakonodajo in 
ne zvišujejo cen blaga in sto-
ritev, po katerih je v teh časih 
večje povpraševanje.  

Cene blaga in storitev na 
trgu se sicer (razen redkih 
izjem, kot so cene dimni-
karskih in komunalnih sto-
ritev, učbenikov, motorne-
ga bencina) oblikujejo pros-
to na podlagi ponudbe in 
povpraševanja ter drugih 

konkurenčnih dejavnikov. 
Podjetje torej lahko prosto 
določa cene, pri čemer jih 
mora ustrezno vidno označi-
ti in tudi upoštevati. Zakon o 
varstvu potrošnikov pred ne-
poštenimi poslovnimi pra-
ksami pa določa, da se izko-
riščanje nesrečnega dogod-
ka ali okoliščin, ki zaradi svo-
je resnosti zmanjšujejo po-
trošnikovo sposobnost pre-
soje, česar se podjetje zave-
da, pa to kljub temu izkoris-
ti, šteje za agresivno poslov-
no prakso, ki je prepovedana 
in se lahko kaznuje z globo v 
višini od tri do štirideset tisoč 
evrov za pravno osebo in od 
tristo do dva tisoč evrov za od-
govorno osebo.

Podjetje je tudi dolžno 
prodajati blago in storitve 
vsem potrošnikom pod ena-
kimi pogoji, kar pomeni, da 
niso dovoljene kakršne koli 

rezervacije blaga in stori-
tev, pri čemer pa zgolj ome-
jitev nakupa na količine, pri-
merne za gospodinjstvo, 
sama po sebi ne predsta-
vlja kršitve, še pojasnjuje-
jo na Tržnem inšpektoratu, 
ki bo v času epidemije aktiv-
no spremljal to področje in 
striktno ukrepal proti kršite-
ljem, o njih pa tudi seznanjal 
javnost. 

Naj še dodamo, da je vlada 
za tri mesece omejila cene 
varovalne, zaščitne in druge 
zdravstvene opreme, kot so 
zaščitne in kirurške maske, 
zaščitna očala, rokavice in 
obleke, razkužila ... Kot naj-
višje dopustne cene so dolo-
čene najvišje maloprodajne 
cene, ki so veljale na trgu na 
dan 14. marec. Tudi to po-
dročje bo Tržni inšpektorat 
poostreno nadziral in zoper 
kršitelje ukrepal.

Dvig cen ni upravičen
Trgovci naj zaradi epidemije ne dvigujejo cen najbolj iskanih izdelkov.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je vzpostavila sistem in-
terventne oskrbe starejših 
in drugih ranljivih skupin. 
Na telefonski številki 01 361 

95 14 lahko naročite dostavo 
nujnih življenjskih potreb-
ščin. Prosijo, da pokličete 
med tednom, od ponedelj-
ka do petka, med 8. in 16. 
uro. Dosegljivi so tudi po 
e-pošti cz@medvode.si. Ker 

so vrata zaprle šole in vrtci, 
je od včeraj vzpostavljen sis-
tem za povezovanje prosto-
voljcev s starši, ki bi potrebo-
vali varstvo na domu. Tele-
fonska številka klicnega cen-
tra je 01 361 95 14.

V Medvodah vzpostavljena 
interventna oskrba
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Zaposlimo

asistente za nego m/ž oz. medicinske sestre / 
zdravstvene tehnike (Pfl egeassistentInnen PA) &

diplomirane asistente za nego m/ž oz. 
diplomirane medicinske sestre / diplomirane 
zdravstvenike (Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfl egerInnen DGKP)

Nudimo vam:
  Delo za nedoločen čas   Navodila za pridobitev dovoljenja za opravljanje 

tega poklica v Avstriji    Podporo pri seljenju v bližino delovnega mesta  
  Veliko izbiro različnih možnosti nadaljnjega izobraževanja (delno tudi 

med delovnim časom)   Članom kolektiva pripadajo tudi številne dodatne 
ugodnosti

Plača po kolektivni pogodbi (SWÖ), na osnovi polnega delovnega časa (38 ur na teden), bruto 
plača, 14 x letno: Za prvo pozicijo (PA): od 2.055 € do 2.277 € + dodatki (SEG) 187 €; Za drugo 
pozicijo (DGKP): od 2.433 € do 2.713 € + dodatki (SEG) 187 €; Možni so tudi dodatki za nočno 
službo in za službo ob vikendih.

Pridružite se naši delovni ekipi v čudoviti regiji Eisenerz 
ali pa v univerzitetnem mestu Leoben! 

www.volkshilfe-jobs.at

Ana Šubic

Železniki – Tudi v Železni-
kih so zaradi preprečeva-
nja širjenja okužb s korona-
virusom včeraj spremenili 
način poslovanja občinske 
uprave, ki po novem s stran-
kami posluje le še po tele-
fonski številki 04 500 00 
00, elektronski pošti upra-
va@obcina.zelezniki.si in 

po navadni pošti. Uporabi-
ti je možno tudi elektronsko 
oddajo vlog na spletni strani 
www.zelezniki.si, prav tako 
pa je vloge možno oddati v 
nabiralnik na objektu, kjer 
je sedež občine. Občina bo 
za vse, ki so v karanteni in 
jim svojci, sosedi ali drugi 
ne morejo pomagati, orga-
nizirala nakup nujnih pre-
hranskih in zdravstvenih 

proizvodov. Poleg tega zbi-
rajo informacije o potrebah 
za nujno varstvo otrok na 
domu, katerih starši mora-
jo še naprej opravljati svo-
je delo. Zbirajo tudi kontak-
tne podatke prostovoljcev, 
ki so na voljo za morebitno 
pomoč, tudi varstvo otrok 
na domu. Javiti se je možno 
na prej omenjene kontaktne 
podatke občine. 

Zbirajo podatke o pomoči potrebnih

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka po vseh informacij-
skih kanalih obvešča o ukre-
pih zaradi koronavirusa. Ve-
lja priporočilo, da se javno 
življenje odvija le v najnuj-
nejših primerih. Bodimo sa-
mozaščitni, poskrbimo za 
izolacijo sebe in svoje druži-
ne, omejimo socialne stike, 
nujne nakupe naj opravijo 
le zdrave osebe iz manj rizič-
nih skupin, priporočajo. Od 
včeraj so vse šolske ustano-
ve, vključno z dijaškimi do-
movi, do nadaljnjega zaprte, 
zaprli so prostore druženja 

in gostinske lokale, enako 
nenujne trgovske lokale. Ve-
lja priporočilo za lastnike tr-
govin z živili za uvedbo ome-
jenega vstopa v trgovine, ob-
čane pa pozivajo, naj pri nuj-
nem obisku trgovine ukre-
pe in napotke spoštujejo in 
upoštevajo primerno razda-
ljo, vsaj 1,5 metra med dve-
ma posameznikoma.

Zaradi preprečevanja šir-
jenja koronavirusa so zapr-
ti: Loški muzej, Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
Sokolski dom Škofja Loka, 
Športna dvorana Poden, 
Športna dvorana Trata, Ba-
zen Škofja Loka, Kino Sora, 

Loški oder, MDC Blok, DC 
OM, DCM Podlubnik, Za-
vod O … Odpadejo treningi 
vseh selekcij športnih dru-
štev in aktivnosti Športne-
ga društva Partizan. Zapr-
ta so otroška igrišča in špor-
tni parki. Občina Škofja 
Loka do nadaljnjega poslu-
je samo po telefonu in elek-
tronskih sporočil. Ustanovi-
la je Center za občinsko po-
moč, kontaktni podatki so: 
info@skofjaloka.si in 04 04 
511 23 97. Nujno varstvo ot-
rok poteka na domovih. Tre-
ba ga je uskladiti z deloda-
jalci (v zdravstvu in nujnih 
poklicih). 

Center za občinsko pomoč

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako kot po vsej drža-
vi so tudi v kranjski občini že 
konec tedna sprejeli različ-
ne ukrepe, povezane s koro-
navirusom. Med drugim ne 
vozi priljubljeno električno 
vozilo Kranvaj, prav tako se 
v mestnem potniškem pro-
metu v Kranju vse do prek-
lica ne bodo izvajali prevozi 
v mestnem potniškem pro-
metu. 

Do nadaljnjega je zaprto 
tudi javno stranišče v središ-
ču mesta. 

Mestna tržnica v Kra-
nju, ki je urejena pri žu-
pnijski cerkvi sv. Kancija-
na, se do preklica zapira za-
radi preventivnih ukrepov. 
Vsa parkirišča, ki so v las-
ti Mestne občine Kranj in 

v upravljanju Komunale 
Kranj so od včeraj pa do do 
nadaljnjega brezplačna. Pla-
čilo parkirnine tako ni več 
potrebno na zaprtih parki-
riščih Stara Sava, Huje, Če-
belica, Zdravstveni dom. 
Brezplačno parkiranje je na 
voljo tudi na odprtih parki-
riščih Brioni, Slovenski trg, 
Gregorčičeva ulica, Stritar-
jeva ulica, Mladinska ulica, 
Jelenov klanec, Bleiweisova 
cesta ter Sejmišče. Zaporni-
ce so dvignjene in programi 
v parkomatih prilagojeni.

Od včeraj do predvidoma 
13. aprila bosta zaprta tudi 
Ljudska univerza Kranj in 
LUK – medgeneracijski cen-
ter.

Z Mestne občine Kranj 
tudi sporočajo, da so do 
preklica na območju občine 

zaprta naslednja ograje-
na otroška igrišča: Drulov-
ka – Bober, Drulovka, Dru-
lovka – Zarica, Stražišče, Bi-
tnje, Besnica, Struževo, Gol-
nik, Goriče, Tenetiše, Kokri-
ca, Zoisova 48, Planina-Hu-
je – Krtek, Suha, Kokrški log, 
Hrastje, Čirče, OŠ Franceta 
Prešerna. 

»Starše pozivamo, da 
upoštevajo navodila držav-
nih organov in mestne ob-
čine o omejitvi stikov in s 
tem skrbijo za zdravje svojih 
družin,« še dodajo na kranj-
ski občini.

Zaprta je Kranjska hiša z 
informativno-turističnim 
centrom. Do nadaljnjega 
odpadejo tudi vsa javna vo-
denja ter ogledi in dogodki v 
organizaciji Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj.

Zaprto tudi stranišče
Od včeraj so javna parkirišča brezplačna, v Kranju pa je do nadaljnjega 
zaprto tudi javno stranišče.

Kamnik – Od ponedeljka, 16. marca, dalje je Šutna v središču 
mesta, ki je sicer zgolj območje za pešce in kolesarje, odprta 
za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do Mestne 
lekarne na Šutni. Lekarna v prostorih Zdravstvenega doma Ka-
mnik je namreč zaprta, lekarna na Duplici pa poleg te na Šutni 
posluje nemoteno. Prav tako bo v teh kriznih dneh in do preklica 
uporaba parkirišč v mestu, ki so v lasti občine, brezplačna.

Parkiranje v središču Kamnika je brezplačno

Kranjska Gora – Razširjena sestava občinskega štaba Civilne 
zaščite Občine Kranjska Gora je v povezavi z drugimi humani-
tarnimi organizacijami pripravila načrt za organizacijo, varno 
in usklajeno oskrbo na domu v okviru sistemskih izvajalcev 
ter humanitarnih društev. Dežurna številka je 04 5809 809, 
dosegljiva je od 8. do 15. ure. Številka je prvenstveno name-
njena obolelim občanom v stiski zaradi zagotovitve oskrbe, 
ki je preko svojih sorodnikov, sosedov ali znancev ne morejo 
zagotavljati. Nanjo lahko občani s klicem posredujejo podatke 
o ogroženih osebah, ki potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih 
življenjskih potrebščin.

Dežurna številka za občane

Naklo – V primeru, da ste okuženi ter v izolaciji ali samoka-
ranteni in potrebujete pomoč dostave nujnih potrebščin za 
preživetje (nimate prijateljev ali sorodnikov, ki bi vam dostavili 
navedeno), se lahko obrnete na Civilno zaščito Občine Naklo, 
in sicer vsak dan od 7. do 15. ure na telefonsko številko 04 
277 11 22 ali e-naslov civilna.zascita@obcina-naklo.si, ki bo 
za to poskrbela.

Na pomoč tudi v Naklem

Kamnik – Na Občini Kamnik 
so vzpostavili telefonsko 
številko za dostavo nujnih 
življenjskih potrebščin starej-
šim občankam in občanom, 
ki živijo sami. Vsi, ki potrebu-
jejo pomoč, lahko pokličejo 
na številko 051 374 207 (Ka-
tja Vegel). Na številko lahko 
pokličete od ponedeljka do 
nedelje med 9. in 20. uro. 
Občanke in občane pozivajo 
k doslednemu upoštevanju 
tega, da na telefonsko števil-
ko kličejo izključno tisti, ki to 
pomoč potrebujejo.

Vzpostavili posebno 
telefonsko številko

Kamniška Bistrica – Iz družbe 
Velika planina so sporočili, 
da od sobote, 14. marca, za-
radi koronavirusa ne poslu-
jejo, kar pomeni, da žičniške 
naprave, blagajna nihalke in 
oba gostinska lokala – go-
stilna Zeleni rob in okrepče-
valnica Skodla – do preklica 
ne obratujejo. Minuli konec 
tedna so zagotovili le še pre-
voz tistih obiskovalcev, ki so 
bivali na Veliki planini.

Nihalka ne vozi

Breznica – Žirovniški župan 
Leopold Pogačar je pozval 
prostovoljce, ki so pripravljeni 
nuditi varstvo na domu zdra-
vim otrokom, da to sporočijo 
na Občino Žirovnica. Kot je 
povedal, je prosil tudi rav-
nateljico šole oziroma vrtca, 
da v kolektivu povpraša, kdo 
od zaposlenih bi bil priprav-
ljen priskočiti na pomoč. Vsa 
povpraševanja in ponudbe je 
treba poslati na elektronski 
naslov občine obcina@zi-
rovnica.si, za koordinacijo je 
zadolžena Petra Žvan.

Župan kliče na pomoč 
prostovoljce za varstvo

Radovljica – Tudi v Radovljici se je v petek na razširjeni seji sestal 
občinski štab Civilne zaščite. Na sestanku so se med drugim 
dogovorili, kako pomagati občanom, ki so oboleli, so v domači 
oskrbi, a nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s 
hrano in drugimi nujnimi zadevami, kot so na primer zdravila. 
Za pomoč se v delovnem času občinske uprave lahko obrnejo 
na telefonsko številko: 04 537 23 39 ali elektronski naslov: obcina.
radovljica@radovljica.si. Najnujnejše potrebščine bodo zago-
tavljali v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa 
Radovljica, seveda pa, še pravijo na občini, računajo predvsem 
na medsebojno pomoč in solidarnost.

Pomoč tistim, ki ne morejo računati na svojce

Radovljica – Za konec meseca napovedana seja radovljiškega 
občinskega sveta je prestavljena. Enajsta redna seja, načrtova-
na za prihodnjo sredo, 25. marca, je prestavljena na kasnejši 
datum, predvidoma 22. april, so sporočili iz radovljiške ob-
činske uprave.

Prestavljena seja občinskega sveta
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Delo v poletni in zimski sezoni!

Hotel Rosentaler Hof v Rožni dolini na avstrijskem 
Koroškem, samo 15 km od Jesenic, 

zaposli od 24. aprila naprej:

natakarja m/ž  
(gelernter Kellner/In mit Praxis)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba 
in delovne izkušnje. Delo 40 ur na teden, 

mesečna plača 1.300,00 evrov neto. 

kuharja m/ž  
(gelernter Koch/Köchin mit Praxis)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba in 
delovne izkušnje. Potrebno je, da ste sposobni 

samostojno kuhati za naše hotelske goste. Delo 48 
ur na teden, mesečna plača 1.900,00 evrov neto. 

Prosimo, javite se nam na:
Landhotel Rosentaler Hof,  ga. Stefan

tel. 0043 664 923 66 86
St. Jakob i.R./ Št. Jakob v Rožni dolini

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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V Zavarovalnici Triglav spremljamo aktualne razmere v povezavi z epidemijo koronavirusa (COVID-19) in se jim  
skrbno prilagajamo ter izvajamo (preventivne) ukrepe za nadaljnje zamejevanje širjenja okužb skladno s priporo-
čili zdravstvene stroke in pristojnih institucij. Da bi strankam v teh zaostrenih razmerah lahko zagotovili čim bolj  
učinkovito podporo, vas obveščamo o sprejetih ukrepih.

1. NA VOLJO STORITVE NA DALJAVO, DOSTOP DO POSLOVALNIC NE BO MOGOČ

Naprošamo vas, da za uporabo naših storitev ali komunikacijo z zavarovalnico uporabite izključno elektronske 
in telekomunikacijske poti, saj imamo vzpostavljene rešitve za sklepanje zavarovanj in obravnavo škod tudi 
na daljavo (brez fizične prisotnosti obeh strani).

Za informacije o zavarovanjih lahko pokličete svojega zavarovalnega zastopnika ali mu pošljete e-sporočilo.  
Vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov info@triglav.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko  
080 555 555 enote za odnose s strankami.

2. VELJA NOV NAČIN PRIJAVE ŠKODNIH PRIMEROV

Do nadaljnjega lahko škodo prijavite izključno po naslednjih kanalih: 
- na spletni strani https://www.triglav.si/skode/prijava-skode
-  s pomočjo mobilne aplikacije Triglav Asistenca, ki si jo brezplačno naložite v spletnih trgovinah  

App store in Google Play,
- na brezplačni telefonski številki 080 555 555 (Enota za odnose s strankami),
- škode na vozilih pri pogodbenih izvajalcih SK+.

Za prijavo škode se lahko po (mobilnem) telefonu ali elektronski pošti obrnete tudi na svojega zastopnika.

Za varno in hitro reševanje škod ob prijavi na daljavo prosimo priložite: 
- fotografije poškodovane stvari, 
- vso dokumentacijo, s katero razpolagate v času prijave obravnavanega škodnega primera. 

V teh izrednih razmerah vam svetujemo, da s prijavo škode ne hitite, če ne gre za nujen primer, ampak da najprej 
poskrbite za lastno varnost. Upoštevali bomo tudi prijave, ki bodo prispele v prihodnjih dneh ali tednih.
 
Prosimo vas za razumevanje in spoštovanje izrednih ukrepov.

Sprosti čas prinaša ugodnosti

Ob vse toplejših dnevih se težko upremo razmišljanju o 
izletih in potovanjih. Čeprav se nam v mislih vrtijo pred-
vsem želje, kje in kaj vse bi radi doživeli, je pred potovanji 
smiselno tudi razmisliti, ali smo se nanje dobro pripravili 
in poskrbeli tudi za ustrezna zavarovanja. 

V Zavarovalnici Triglav vam ob sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja podarimo kar tri ugodnosti, s katerimi se 
boste na poti počutili varnejše: 

• brezplačno zavarovanje prtljage, 
• možnost ugodnejše sklenitve zavarovanja 
      kolesarjev ter
• ugodnejšo sklenitev turističnega zavarovanja. 
• Omenjene ugodnosti veljajo do 31. avgusta 2015.

Brezplačno zavarovanje prtljage v/na vozilu
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja za osebno 
vozilo, avtodom ali motorno kolo, vam v času akcije 
brezplačno podarimo zavarovanje prtljage v vrednosti do 
25 EUR in z zavarovalno vsoto 500 EUR. Kritje velja tudi za 
strešne kovčke in njihovo vsebino ter prtljažnike in kolesa 
na prtljažniku. 

Popust pri sklenitvi zavarovanja kolesarjev
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akci-
je ugodneje sklenete tudi zavarovanje za kolesarje. Pri 
sklenitvi zavarovanja vam podarimo do 25 EUR popusta. 

Popust pri sklenitvi turističnega zavarovanja
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akcije, 
poleg ugodnosti pri sklenitvi zavarovanja za kolesarje, 
izkoristite še možnost ugodnejše sklenitve letnega tu-
rističnega zavarovanja. Nudimo vam do 25 EUR popusta.

Želimo vam varno in sproščeno uživanje v prostem času.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV SVETUJE
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V ČASU EPIDEMIJE SKLEPANJE ZAVAROVANJ IN REŠEVANJE  
ŠKODNIH PRIMEROV IZKLJUČNO NA DALJAVO

Koalicijske partnerice so 
stranke SDS, NSi, SMC in 
DeSUS, ki so si razdelile mi-
nistrska mesta. Takoj po iz-
volitvi so novi ministri pri-
segli, že uro po imenovanju 
pa se je vlada Janeza Janše, 
štirinajsta v samostojni Slo-
veniji in tretja, ki jo vodi Jan-
ša, že sestala na prvi seji. Na 
njej se osredotoča na ukrepe 
za omejitev širjenja novega 
koronavirusa.

V novi vladi je sedem mi-
nistrov iz vrst vodilne stran-
ke SDS, in sicer: minister 
za notranje zadeve je Aleš 
Hojs, za zunanje zadeve 
Anže Logar, za finance An-
drej Šircelj, za okolje in pros-
tor Andrej Vizjak, za kulturo 
Vasko Simoniti, ministrica 

brez listnice, pristojna za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu, Helena Jaklitsch in 
minister brez listnice, pri-
stojen za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, Zvonko 
Černač. Štirje ministri so iz 
SMC: Zdravko Počivalšek za 
gospodarstvo, Simona Ku-
stec za izobraževanje, zna-
nost in šport, Lilijana Kozlo-
vič za pravosodje in Boštjan 
Koritnik za javno upravo. Iz 
NSi so Matej Tonin, minis-
ter za obrambo, Janez Cigler 
Kralj za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti in Jernej Vrtovec za in-
frastrukturo. Dva ministra 
sta iz vrst stranke DeSUS: 
Aleksandra Pivec je mini-
strica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, minister 
za zdravje pa Tomaž Gantar.

Od petka imamo 
novo vlado

31. stran

Ministri so takoj po izvolitvi prisegli in stopili pred kamere, 
med njimi tudi obrambni minister Matej Tonin. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Uvodne infor-
macije župana Tineta Radi-
nje svetnikom so zadevale 
ukrepe, povezane s prepre-
čevanjem širjenja korona-
virusa. Izvajajo ukrepe, kot 
veljajo za vso Slovenijo in 
še nekatere države. Škofja 
Loka je sicer prva občina na 
Gorenjskem, kjer so v zdra-
vstvenem domu uvedli tri-
ažo, tudi zaradi svoje izku-
šnje pri epidemiji ošpic iz 
prejšnjega leta. Redno se 
sestaja štab Civilne zaščite.

Javno življenje se je usta-
vilo: zaprte so vse osnovne 
šole, vse telovadnice, bazen, 
vrtec se je zaprl včeraj, mi-
nuli četrtek tudi knjižnica 
in muzej in ostali javni pro-
stori. Občina Škofja Loka 

deluje, brez stika s stran-
kami, samo po telefonu in 
po elektronski pošti ter ob-
razcih. Pripravljeni so tudi 
na izzive, povezane z nuj-
nimi ukrepi vlade, ki velja-
jo od včeraj. Župan je poz-
val k osebni odgovornosti, 
k skrbnemu ravnanju in di-
stanci pri socialnih stikih. V 
nadaljevanju je pričakova-
ti tretjo fazo ukrepov na epi-
demijo, in sicer zmanjševa-
nje dostopnosti do trgovskih 
centrov in gostinskih loka-
lov ter vseh prostorov, kjer 
se ljudje srečujejo, vse z že-
ljo, da širitev epidemije in to 
eksponentno rast zadržimo 
in omejimo na številki, ki 
jo zdravstveni sistem in os-
tali podporni sistemi lahko 
zdržijo, je v četrtek na seji 
dejal Radinja. Pomembno 

je tudi obveščanje, ki poteka 
po več kanalih, z nalogo, da 
se ne širi panika, temveč po-
nuja zelo natančne informa-
cije o tem, kaj je treba stori-
ti, kaj lahko kot posamezni-
ki naredimo, da se zaščitimo 
pred širjenjem. 

Že sredi prejšnjega tedna 
so tudi nevladne organiza-
cije preklicevale svoje ak-
tivnosti. Tudi občinska seja 
je potekala pod posebnimi 
pogoji. Medije so obvešča-
li, naj jo spremljajo po sp-
lete, omejili so število nav-
zočih članov občinske upra-
ve na tiste, ki so bili nujno 
potrebni. Svetnike so pozva-
li, naj svoja vprašanja in po-
bude oddajo pisno. Tako so 
v eni sami uri končali sejo 
in se dogovorili o nekate-
rih kadrovskih rešitvah, 

po skrajšanem postopku 
so sprejeli novelo odloka o 
ustanovitvi javnega zavo-
da Vrtec Škofja Loka, dolo-
čili ekonomsko ceno pro-
gramov v vrtcu, ki je višja 
za 2,5 odstotka, se dogovo-
rili o razpolaganju s presež-
kom dohodkov nad odhod-
ki v javnih zavodih. Spreje-
li so letno poročilo o akcij-
skem načrtu Lokalni ener-
getski koncept in njegovih 
učinkih. Dali so tudi soglas-
je k pravnemu poslu, s ka-
terim zaključujejo nakup 
stavbe Nama za potrebe pri-
hodnje knjižnice. Prisluh-
nili so poročiloma o varnos-
ti, in sicer komandirju Po-
licijske postaje Škofja Loka 
Sašu Eniku in Tatjani Ber-
nik, ki je poročala o lanskem 
delu občinskega redarstva.  

Seja pod vtisom koronavirusa
Preden se je za nekaj časa ustavilo javno življenje, je na Občini Škofja Loka zasedal občinski svet, ki se 
je vse najnujnejše dogovoril v eni uri.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič je od-
prla posebno linijo za infor-
miranje občanov, telefonska 

številka je 04 597 15 10 (tajni-
štvo občine), za informacije 
so dosegljivi v času uradnih 
ur, kontakt je možen tudi po 
elektronski pošti obcina@

trzic.si. Za oskrbovanje pre-
bivalcev na domu, za nuj-
ne primere, za zdaj skrbita 
Dom Petra Uzarja Tržič in 
CSD Tržič. V primeru, da 
ljudje sami ne bodo mog-
li do osnovnih življenjskih 
potrebščin ali zdravil, naj 

potrebe javijo na zgoraj na-
vedeno telefonsko številko 
ali e-naslov. V primeru po-
večanega izbruha bolezni 
covid-19 bo Civilna zaščita 
Občine Tržič zagotovila za-
dostno število dostavljavcev 
pomoči. 

Na pomoč tudi v Tržiču
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Kmetijstvo in gozdarstvo

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO

Tel.: 04/25 76 440
GSM: 051/358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo 
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Kranj – Iz Veterinarske zbor-
nice Slovenije so sporoči-
li, da zaradi epidemije koro-
navirusa omejujejo delov-
ni čas ambulant, zagotavlja-
jo le nujno potrebne veteri-
narske posege, če je le mož-
no po predhodni najavi, ter 
24-urno dežurstvo – samos-
tojno ali v dogovoru s sosed-
njimi ambulantami, odpove-
dujejo vse nenujne posege, 
odlagajo cepljenje proti ste-
klini, predvideno v času med 

15. marcem in 15. aprilom, in 
odpovedujejo osemenjevan-
je vseh plemenic za najmanj 
tri tedne. Stranke, ki koristijo 
veterinarske storitve v ambu-
lantah, obveščajo, da se je na 
ambulantni pregled živali tre-
ba predhodno naročiti in da je 
ob urgentnih primerih treba 
prihod v ambulanto prej naja-
viti po telefonu. Stranke naj v 
ambulanto vstopajo posami-
čno, pri tem naj vzdržujejo 
najmanj poldrugi meter raz-
dalje. Žival naj spremlja v 
ambulanto le ena oseba. 

Zagotavljajo le nujne 
veterinarske posege

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na ministrstvu 
pozorno spremljajo dogaja-
nje, povezano s koronaviru-
som, pri tem pa se osredoto-
čajo na to, da bi bila preskrba 
s hrano v Sloveniji čim manj 
motena. »Ni nikakršnega 
razloga za paniko in nobe-
ne potrebe za velike naku-
pe hrane. Vse, kar se lahko 
zgodi, je to, da bo v prihod-
njih dneh ali tednih motena 
dobava kakšnega izdelka, a 
preskrba s hrano nikakor ni 
ogrožena,« pravi ministrica 
Aleksandra Pivec in doda-

ja: »Morda naj ljudje kupi-
jo hrano za kakšen dan več, 
a ne zato, ker bi jo zmanjka-
lo, temveč zaradi preventiv-
nega ravnanja, da bi se čim 
manj zadrževali v zaprtih, 
javnih prostorih.« 

Težave z zalaganjem polic

Posebna koordinacij-
ska skupina ministrstva na 
podlagi dostopnih podat-
kov ocenjuje, da ni razlo-
ga, da se potrošniki zalaga-
jo z živili. Iz Italije še ved-
no poteka uvoz hrane v Slo-
venijo, ustavlja se zgolj tran-
zitni promet. Trgovine poro-
čajo, da dobavni tokovi pote-
kajo nemoteno in da imajo 

zaloge živil, težave imajo 
zgolj s pravočasnim zalaga-
njem polic, ki jih potrošniki 
hitro praznijo. Na ministrs-
tvu že pripravljajo ukrepe, ki 
bodo v pomoč kmetijstvu in 
živilstvu. Ukrepe pripravlja-
jo za reševanje razmer v mle-
karstvu ter za pomoč podje-
tjem in kmetijam, poleg teh 
pa tudi ukrepe na področju 
zdravstvenega varstva živali 
in varne hrane.

Povečujejo blagovne 
rezerve

Vlada je na prvi seji že 
sprejela dva ukrepa za zago-
tavljanje oskrbe prebivalstva 
s hrano. Čeprav ima Sloveni-
ja pri mleku, mlečnih izdel-
kih, mesu in mesnih izdel-
kih visoko stopnjo samoos-
krbe, je sklenila, da Zavod 
RS za blagovne rezerve tri 
mesece povečuje blagov-
ne rezerve za kratkotrajno 
sterilizirano mleko (mleko 
UHT), mlečni prah, sir, piš-
čančje meso in mlado pita-
no govedo, denar za poveča-
nje blagovnih rezerv pa bo 

zagotovila država iz prora-
čunske rezerve. 

Interventni ukrepi na trgu

Vlada tudi predlaga držav-
nemu zboru, da po nujnem 
postopku sprejme predlog 
zakona o interventnih ukre-
pih na trgu kmetijskih pri-
delkov, živil, živali in goz-
dno-lesnih sortimentov. 
Zakon omogoča ministrici 
za kmetijstvo, da v soglasju 
z ministrom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ome-
ji ali prepove prodajo slo-
venskih kmetijskih pridel-
kov, živil in živali za hrano 
ljudi drugi članici Evropske 
unije ali izvoz v tretje drža-
ve, prav tako pa lahko ome-
ji ali prepove uvoz hrane iz 
drugih držav Evropske unije 
in iz tretjih držav v Sloveni-
jo. Predlagani zakon ji tudi 
omogoča, da omeji višino 
cene kmetijskega pridelka, 
živila ali živali. Če na kme-
tiji zaradi posledic korona-
virusa ne morejo opravljati 
kmetijskih del, lahko minis-
trstvo v upravnem postopku 

z odločbo določi začasne-
ga upravljavca. Kar zadeva 
trg gozdno-lesnih sortimen-
tov, predlagani zakon ome-
juje ali prepoveduje uvoz 
gozdno-lesnih sortimentov, 
sekancev in lesnih peletov iz 
drugih držav članic Evrop-
ske unije in iz tretjih držav 
in kot dodatni ukrep določa 
postavitev skladišča za skla-
diščenje gozdno-lesnih sor-
timentov.

Začasno prekinjajo vnos 
zbirnih vlog

Kmetijsko-gozdarska 
zbornica zaradi zagotavlja-
nja zdravja kmetov in zapo-
slenih na kmetijsko-gozdar-
skih zavodih začasno, do 
preklica, prekinja vnos zbor-
nih vlog za neposredna in 
druga kmetijska plačila, pre-
kinja pa tudi terenske nalo-
ge kontrole in selekcije v živi-
noreji. Javna služba bo delo 
opravljala še naprej, vendar 
le po telefonu, elektronski 
pošti, spletu in drugih digi-
talnih komunikacijah.

Zmanjšuje se prodaja 
pridelkov

Zbornica opozarja tudi na 
vse večje težave, ki jih ima-
jo kmetje zaradi ukrepov za 
zajezitev širjenja koronavi-
rusa. Ponekod imajo teža-
ve pri prodaji mleka v tuji-
no, zmanjšuje se prodaja 
pridelkov v javne zavode ter 
neposredna prodaja, turisti-
čne kmetije beležijo veliko 
zmanjšanje gostov, kmetje, 
ki imajo zemljišča čez mejo, 
zaradi zaprtih mejnih pre-
hodov težko dostopajo do 
svojih zemljišč. 

Ni razloga za zalaganje z živili
Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mirijo potrošnike, da trenutno preskrba s hrano 
ni motena in da ni razloga za zalaganje z živili.

Na ministrstvu svetujejo potrošnikom, da posegajo po 
lokalno pridelani hrani.

Na ministrstvu pozivajo 
potrošnike, še posebej 
pa javne zavode in druge 
ustanove, da posegajo po 
lokalno pridelani hrani, 
ki ni vezana na dolge 
transportne poti.
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155,GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

               PREKOPALNIKOV  
IN PREZRAČEVALCEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in popravilo vseh 
vrtnih strojev na naši lokaciji!

prezračevalnika za travo.
Izposoja  

Več informacij o vseh prodajnih
hibridih prejmete na maloprodajnih
mestih, pri svetovalni službi Agrosaat
ter na naši spletni strani.

www.agrosaat.si

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
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Najbojši za silažo LGAN,
za več mleka in mesa
za napredne govedorejce:
LG 30.308 (FAO 320), PT

LG 30.311 (FAO 320), PT

LG 31.377 (FAO 370), Z

SHANNON (FAO 400), Z

LG 31.479 (FAO 410), Z

LG 34.90 (FAO 430), Z

AAPOTHEOZ (FAO 450), Z Najbojši za zrnje, za velike
in zdrave pridelke:
LG 31.295 (FAO 300), PT

GLUMANDA (FAO 300), Z

DKC 4569 (FAO 350), Z

AJOWAN (FAO 350), Z

DKC 4717 (FAO 370), Z

TEXERO (FAO 380), Z

DKC 5830 (FAO 600), Z
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Surovo mleko je hit-
ro pokvarljivo blago, ki ga ni 
mogoče skladiščiti, ampak 
ga je treba čim prej prede-
lati. V normalnih razmerah 
so poti od prireje do prede-
lave in prodaje ustaljene in 
utečene, drugače je v kriznih 
časih, ko se na teh poteh pos-
tavijo različne ovire. Kako v 
sedanjih kriznih razme-
rah, ki so posledica širjen-
ja koronavirusa, poteka pro-
daja mleka v sosednjo Itali-
jo, kamor Slovenija na leto 
proda okrog 160 milijonov 
litrov mleka, in na Hrvaško, 
kjer letna količina znaša pri-
bližno 40 milijonov litrov? 

Kot je povedal Marijan 
Roblek, direktor Mlekopa, 
podjetja za trženje mleka, 
ki je pomemben prodajalec 
gorenjskega mleka v italijan-
ske mlekarne, prodaja mleka 
v Italijo zdaj poteka še dokaj 
normalno, v okviru pogodbe-
nih količin, a ob tem je tudi 
velika negotovost, kako bo s 

prodajo v prihodnje. Negoto-
vost izhaja iz tega, da so ita-
lijanski potrošniki ustvarili 
zaloge hrane, ki ne bodo tako 
kmalu pošle, da je zato, ker 
ni turizma, potrošnja hrane 
manjša, da so zaprte šole in 
druge javne ustanove ter šte-
vilni gostinski lokali, da je 
zaradi zaostrovanja razmer 
tako na naši kot na italijan-
ski strani vse težji transport 
mleka ... »Odkupne cene 
mleka se znižujejo, ne samo 

na italijanskem, ampak tudi 
na slovenskem trgu. Posledi-
ce širjenja koronavirusa so to 
zniževanje cene še pospeši-
le, verjetno pa se bo zniževa-
nje še nadaljevalo,« ugotav-
lja Marijan Roblek in dodaja, 
da odkupovalci mleka v Slo-
veniji »premlevajo« tudi naj-
bolj črni scenarij, po katerem 
bi se prodaja surovega mleka 
v tujino zaustavila. Če bi Ita-
lija in Hrvaška za slovensko 
mleko zaprli meje, bi bilo tre-
ba na dan predelati v trajnej-
še izdelke od 450 do 500 tisoč 
litrov mleka, vendar je prob-
lem v tem, da Slovenija za to 
nima dovolj predelovalnih 
zmogljivosti. 

Prodajo mleka na Hrva-
ško zdaj otežuje predvsem 
transport, vozniki tovornja-
kov s cisternami mleka pot-
rebujejo za prehod sloven-
sko-hrvaške meje tudi po 
deset, petnajst ur in so pri 
tem ne glede na to, da preva-
žajo hitro pokvarljivo blago, 
v enakem položaju kot ostali 
prevozniki.

Velika negotovost
Prodaja mleka v Italijo in Hrvaško za zdaj poteka še dokaj normalno, a je 
velika negotovost, kako bo v prihodnje. Odkupne cene mleka se znižujejo. 

Marijan Roblek, direktor 
Mlekopa

Cveto Zaplotnik

Kranj, Bled – Zavod za goz-
dove Slovenije, ki ima 
območni enoti tudi na 
Gorenjskem - v Kranju in 
na Bledu, v času epidemi-
je koronavirusa posluje 
normalno, a z nekaterimi 
spremembami. Uporabni-
ke storitev prosijo, da naj 
ne obiskujejo pisarn in dru-
gih lokacij zavoda, da naj se 
izogibajo fizičnim stikom 

in da naj stik z zaposleni-
mi vzpostavijo po elektron-
ski pošti ali preko telefona. 
E-naslovi ter stacionarne in 
mobilne številke vseh revir-
nih gozdarjev in vodij kraje-
vnih enot bodo v tem tednu 
objavljene na spletnih stra-
neh območnih in krajevnih 
enot. Izbira drevja za posek, 
izdaja odločb za dela v goz-
du in izvajanje potrebnih 
del, vključno s spomladan-
sko sadnjo in nego gozda, 

potekajo v omejenem obse-
gu, lastniki gozdov pa naj ne 
glede na to redno pregledu-
jejo gozdove, da bi jih obva-
rovali pred čezmernim šir-
jenjem lubadarja. Javne raz-
grnitve osnutkov gozdar-
skih in lovskih načrtov bodo 
potekale po prilagojenem 
postopku. Javni dogodki in 
prireditve, ki jih organizi-
ra zavod, so odpovedani ali 
so prestavljeni na kasnejši 
datum.

Gozdarji in koronavirus

Cveto Zaplotnik

Jezersko – Zavod za vars-
tvo narave sodeluje pri izva-
janju projekta, ki se ime-
nuje Life Intgegriran pro-
jekt za okrepljeno upravlja-
nje Nature 2000 v Sloveni-
ji. Pri tem je eno izmed pro-
jektnih območij tudi obmo-
čje Natura 2000 Kamniš-
ko-Savinjske Alpe in Grin-
tovci. Na tem območju bodo 
izvajali ukrepe za izboljšan-
je habita divjega petelina, 
gozdnega jereba, triprste-
ga detla in drugih vrst. Po 
sklepu upravnega odbora 
Lovske družine Jezersko se 
bo v pridobivanje podatkov 
o stanju divjega petelina 
na tem območju vključila 
tudi Lovska družina Jezer-
sko. Kot je ob tem dejal sta-
rešina družine Franc Ekar, 
bodo popisali rastišča na 
območju od Virnikovega 
Grintovca, Pečovnika, Brs-
ne lese in Ruša do Bukovce, 

preverjali pa bodo tudi rasti-
šča na območjih Makekovo, 
Štularjeva in Jenkova pla-
nina ter Ravna Goša. Popis 
bodo izvajali po predpisani 
metodi, vsaj trikrat na vsa-
ki lokaciji, v obdobju od 1. 
aprila do 20. maja. Popisa-
li bodo aktivne in neaktiv-
ne peteline ter kure, opisa-
li glavne motnje na rastiš-
ču ter dali predloge za izbo-
ljšanje življenjskih razmer 

za divjega petelina na rasti-
šču in na širšem območju. 
V jezerski družini bo popi-
sovanje rastišč vodil gospo-
dar družine Franc Košir. 

Priznanje Milošu 
Zupančiču

Marčno dogajanje v lovski 
družini pa je zaznamoval še 
en dogodek. Peter Belhar, 
predsednik Zveze lovskih 
družin Gorenjske, je članu 
družine Milošu Zupanči-
ču izročil visoko odlikova-
nje Lovske zveze Slovenije, 
red druge stopnje. Zupan-
čič je že več kot pol stolet-
ja član jezerske lovske dru-
žine. Še posebej se je izka-
zal z organizacijo lovskega 
strelstva, aktiven je bil pri 
gradnji lovske koče na Sta-
niču in lovskega doma na 
Jezerskem in bil med orga-
nizatorji in tekmovalci lov-
skega veleslaloma na Skuti-
nem ledeniku. 

Na Jezerskem popis rastišč 
velikega petelina
Lovska družina Jezersko se je vključila v projekt spomladanskega popisa 
rastišč divjega petelina na območju lovišča. Popisali bodo aktivne in 
neaktivne peteline in kure ter opisali glavne motnje na rastišču.

Miloš Zupančič
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Igor Kavčič

Kranj – Konec prejšnjega te-
dna so iz Prešernovega gle-
dališča sporočili, da je pet-
deseti Teden slovenske dra-
me, ki naj bi se že po tradi-
ciji začel 27. marca, na sve-
tovni dan gledališča, in tra-
jal do 6. aprila, odpovedan. 
Odločitev so sprejeli v skla-
du s trenutnim razvojem 
dogodkov in ukrepi Ministr-
stva za zdravje glede poveča-
ne stopnje tveganja prenosa 
koronavirusa. Že v skladu z 
Odredbo o prepovedi zbira-
nja na prireditvah v javnih 
prostorih ministra za zdrav-
je, ki prepoveduje prireditve 
v javnih prostorih zaprtega 
tipa, kjer se zbere več kot sto 
ljudi (izdana 9. marca), so v 
Prešernovem gledališču do 
nadaljnjega odpovedali tudi 
vse predstave na velikem 
odru gledališča in prav tako 
v Stolpu Škrlovec. K temu 
dodajajo, da bodo že kuplje-
ne vstopnice za odpovedane 
redne in festivalske predsta-
ve veljavne tudi za nadome-
stne termine, če pa bodo obi-
skovalci želeli vračilo kupni-
ne, jim jo bodo vrnili.

Odpoved Tedna slovenske 
drame v predvidenem ter-
minu je bila le še vprašanje 

časa. »Že ko je vlada spreje-
la omenjeno odredbo, sem 
vedela, da bo prišlo do tega, 
a majhno upanje je kljub 
temu tlelo. Upanje vseeno 
umre zadnje. Takrat sem se 
odločila, da počakamo z od-
ločitvijo do trenutka, ko bi 
nastali dodatni stroški s ča-
kanjem. Ko pa je vlada spre-
jela odločitev, da se s pone-
deljkom zaprejo vzgojno-
-izobraževalne ustanove, je 
bilo jasno, da tudi festivala 
konec marca ne bo,« je po-
vedala direktorica Prešerno-
vega gledališča, Mirjam Dr-
novšček. »Priprave na festi-
val so seveda bile v zadnji 
fazi. Program je bil sesta-
vljen, prav tako vsi dogovo-
ri z nastopajočimi in sode-
lujočimi, razstava in jubilej-
ni katalog v zadnji fazi. Prav 
tako je bila pripravljena že 
vsa promocija festivala.«

Trenutni termin za izved-
bo predstavljenega jubilejne-
ga Tedna slovenske drame je 
mesec junij. »Izbrali smo 
ga glede na naše obvezno-
sti do abonentov in razpolo-
žljivost odra. Glede na situa-
cijo pa je seveda tudi ta ter-
min sedaj vprašljiv. Mislim, 
da se moramo sedaj vsi umi-
riti in počakati, kako se bodo 
razmere odvijale,« poudarja 

Drnovščkova, ki za zdaj še 
ne more veliko reči o drugih, 
predvsem finančnih posledi-
cah odpovedi festivala, saj so 
se v zadnjih dneh predvsem 
ukvarjali z obveščanjem jav-
nosti in vseh udeležencev, ki 
jih ni malo. »Veliko je bilo 
najavljenih tudi gostov iz tu-
jine,« dodaja sogovornica. 
»Tudi konkretnih navodil 
pristojnih institucij še nima-
mo, le od države smo dobili 
poziv, da jih obvestimo o vi-
šini izpada prihodka za pri-
mer, če bo gledališče zapr-
to za 14 dni in za primer za-
prtja za en mesec. Ni pa bilo 
poziva za izračun, koliko do-
datnih stroškov bomo zara-
di tega imeli. Vse se je odvi-
jalo nekako kaotično in mis-
lim, da bo sedaj prišel čas, ko 
se bomo lahko v miru ukvar-
jali s tem.«

Škofjeloški pasijon 
pripravljen

Že nekaj časa na odru Pre-
šernovega gledališča po-
tekajo tudi vaje za zadnjo 
predstavo letošnje sezone, 
ta naj bi hkrati tudi odprla 
festival, igro Škofjeloški pa-
sijon patra Romualda in v 
režiji Jerneja Lorencija. Vaje 
smo končali v petek, ko je 

bilo jasno, da tudi premiere 
z omejenim številom gledal-
cev ne bo. Ob tem Drnovščk-
ova poudarja tudi varnostni 
moment: »Igralci na odru 
so v zelo tesnem kontaktu in 
nima smisla, da se izpostav-
ljajo nevarnosti. Sem pa ve-
sela, da je predstava tako re-
koč narejena, in ko bodo iz-
redne razmere mimo, jo bo 
ekipa verjetno lahko v enem 
tednu pripeljala do kon-
ca. Je pa pomenljiv naslov 

Škofjeloški pasijon. Je pasi-
jon vseh nas v tem času.«

Gledališče bo torej v pri-
hodnjih dneh zaprto za obi-
skovalce, do omejitev pa bo 
prišlo tudi pri zaposlenih. 
»Vsi v upravi gledališča ra-
zen mene in organizatorke 
od petka delajo od doma. V 
tem tednu pa bo tehnično 
osebje, če ne bo drugačnih 
navodil, dokončalo scenog-
rafijo za Škofjeloški pasijon 
ter uredilo stvari, za katere 

med rednim delovnim tem-
pom ni časa oziroma mož-
nosti,« še dodaja Mirjam Dr-
novšček, ki gledališki publi-
ki želi, da mirno, odgovorno 
in pozitivno preživi ta kriz-
ni čas. »Naj ga izkoristijo za 
kvaliteten čas s svojimi naj-
bližjimi, mogoče nas bo ko-
ronavirus tega naučil. In ko 
bo nevarnost mimo, upam, 
da se bomo velikokrat kva-
litetno družili tudi skupaj v 
gledališču.«

Teden slovenske drame prestavljen
Jubilejni, petdeseti Teden slovenske drame je prestavljen na kasnejši termin, zadnja predstava sezone Škofjeloški pasijon pa tako rekoč nared za uprizoritev.

Mirjam Drnovšček lani poleti na predstavitvi aktualne gledališke sezone. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Razstavo z naslovom 
Rodbina Vurnik in Kranj 
je spodbudil vsakoletni do-
moznanski september, ki ga 
pripravljajo po slovenskih 
knjižnicah. V Mestni knji-
žnici Kranj so razmišljali, da 
bi lahko kot osrednja gorenj-
ska knjižnica s pomembno 
zbirko in dejavnostjo, pos-
večeno Gorenjski, poleg go-
stujočih razstav in manjših 
predstavitev vsako leto reali-
zirali tudi eno večjo razsta-
vo v lastni produkciji. »Knji-
žnice namreč zadnje čase 
s svojo širitvijo dejavnosti, 
pridobitvijo privlačnih pro-
storov in rastočim obiskom 
postajamo najbolj obiska-
ni kulturni prostori v svojih 
okoljih, zato so naše razsta-
ve nadpovprečno dobro obi-
skane. Ko sem iskala temo 
za razstavo, se mi je oko hit-
ro zabliskalo ob treh obletni-
cah velmož iz rodbine Vur-
nik,« pojasnjuje Petra Pu-
har Kejžar, avtorica razstave 

in zdaj tudi kataloga, pravza-
prav pa lične knjižice na pet-
desetih straneh, v kateri be-
sedilo dopolnjujejo tudi šte-
vilne fotografije. 

Raziskovalni izziv

Pri snovanju razstave, de-
loma pa tudi kasneje knjiži-
ce, je avtorico in sodelavce 

nekoliko priganjal čas, saj 
raziskovalnih izzivov ni 
manjkalo. »Projekt je imel 
rok izvedbe, priprava razstav 
pa v knjižnici seveda ni pri-
marno delo. Po drugi stra-
ni pa je to idealen prostor za 
raziskovanje, saj je vse na do-
segu roke – knjige, časopisi, 
elektronske baze podatkov 
… Povrhu sem naletela na 

izjemno prijazno sodelova-
nje sorodnih ustanov (Zgo-
dovinskega arhiva v Kranju, 
Gorenjskega muzeja s svo-
jo fototeko, Narodne galeri-
je v Ljubljani) in posamezni-
kov (umetnostnega zgodovi-
narja dr. Andreja Smrekar-
ja, arhitekta dr. Borisa Le-
skovca in drugih poznaval-
cev Vurnikovih). Prednost 
naše knjižnice je tudi moč-
na strokovna ekipa – lahko 
bi rekla, da ''vsi skupaj vse 
vemo'', tako tudi vse vizu-
alne elemente komunikaci-
je oblikujemo in promovira-
mo sami. S sodelavko Luci-
jo Podbrežnik sva tako lah-
ko realizirali tudi oblikovno 
ličen izdelek.«

Kot je dejala Puhar Kej-
žarjeva, je uživala pri razbi-
ranju nadvse zanimivih vi-
rov, ki so jo nezadržno vo-
dili od enega Vurnika k dru-
gemu. Predstavljeni so tako 
podobar in kipar Janez Vu-
rnik starejši (lani so beleži-
li dvestoto obletnico rojstva) 
kot podobar in konserva-
tor Janez Vurnik mlajši 
(170. obletnica rojstva) in 
nam najbolj znani arhitekt 
Ivan Vurnik (135. obletni-
ca rojstva). »Kot bi razisko-
val jamski svet, brez konca, 
za vsakim odkritim rovom 
je misel, da je za zadnjim 
stalaktitom morda še ena 

dvorana. Največ znanega je 
seveda o Ivanu Vurniku, ki 
je pomembno vplival tudi na 
Kranj. Tu me je najbolj vzne-
miril Narodni dom (sedanji 
Storžič), stavba, ki me je iz-
zivala že od nekdaj – pravza-
prav je bila prav ta zgodba 
tista, ki me je ob treh oble-
tnicah najbolj gnala k razi-
skovanju. Zanimivo je pog-
lavje o Vurnikovem urbaniz-
mu. Danes najbrž le malok-
do ve, da je Ivan Vurnik med 
obema vojnama zasnoval 
celovit urbanistični načrt za 
Kranj. Niso ga v celoti reali-
zirali, a nekatere njegove ge-
nialne rešitve so vidne še da-
nes. Ob prebiranju teh gra-
div sem pomislila: po dese-
tletjih precej stihijskega ra-
zvoja mesta je skrajni čas za 
novega Vurnika.« 

Odličen odziv na razstavo

»Poleg vseh vsebinskih, 
imenskih in oblikovnih me-
tamorfoz te hiše me je pre-
senetila še z uganko! Iz Vu-
rnikovih načrtov, ki jih hra-
ni Zgodovinski arhiv, in fo-
tografij prvotno realizirane 
stavbe je namreč razvidno, 
da so ti povsem različni. Za-
kaj je Ivan Vurnik spremenil 
načrte, ne vem – razlogov v 
danem času nisem našla,« 
razlaga avtorica razstave in 

knjižice; da je bil seveda naj-
lepši trenutek raziskovanja, 
ko je razstava ugleda luč sve-
ta. »Odziv obiskovalcev je bil 
res čudovit. Še posebno nas 
je ganil obisk vnukinje Iva-
na in Helene Vurnik gospe 
Mirjane Žumer Pregelj, ki je 
projekt pokomentirala z be-
sedami, da takega pregleda 
nad vsemi tremi generacija-
mi še ni bilo.« 

Prav dober odziv na razsta-
vo je bil tako velik in navdu-
šujoč, da so se v knjižnici 
naknadno odločili še za tisk 
brošure – saj razstava ni več 
na ogled, knjižica pa ostane. 
Ta je zasnovana tako kot raz-
stava, saj so želeli ohraniti 
prav vse, o čemer je pripove-
dovala. V knjižnici so se od-
ločili, da bosta ena razsta-
va in kasneje tudi knjižica o 
njej njihov vsakoletni prispe-
vek k domoznanski dejavno-
sti. »Zgodovina je zanimiva, 
še zlasti, če razkriva dejstva 
iz našega neposrednega oko-
lja. Poleg muzejev, arhivov 
in drugih ustanov smo tudi 
knjižnice tiste, ki na tem po-
dročju lahko ljudem damo 
veliko,« je prepričana Pe-
tra Puhar Kejžar. Ob večjem 
povpraševanju bodo razmis-
lili tudi o ponatisu. Vsi izvodi 
knjižice so namreč že pošli, 
nekaj pa jih je v knjižnici na 
voljo za izposojo.

O treh Vurnikih še v knjižici
Razstava Rodbina Vurnik in Kranj, ki je bila v Mestni Knjižnici Kranj na ogled 
lani septembra, je dobila nadgradnjo v katalogu. Tako kot razstavo ga je 
pripravila in uredila Petra Puhar Kejžar.

Petra Puhar Kejžar s katalogom Rodbina Vurnik in Kranj  
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prav na zadnji tekmi 
biatlonskega svetovnega po-
kala v Kontiolahtiju je pad-
la tudi odločitev o dobitniku 
velikega kristalnega globu-
sa. V igri zanj sta bila Martin 
Fourcade, ki je v soboto zak-
ljučil bogato tekmovalno ka-
riero, in Norvežan Johannes 
Thingnes Boe, ki je na kon-
cu vendarle preprečil sanj-
sko slovo izjemnega Fran-
coza. Fourcade je namreč 
na svoji zadnji tekmi v kari-
eri slavil zmago, v cilju pa je 
nestrpno pričakoval, kaj se 
bo zgodilo slabe pol minu-
te za njim, saj bi za nov ve-
liki kristalni globus J. T. Boe 
moral biti slabši kot četrti. 
A Norvežanu je uspelo pri-
teči prav na četrto mesto in 
je tako osvojil veliki kristal-
ni globus. 

Odlično je sezono skle-
nil tudi naš Klemen Bauer, 
ki je osvojil 21. mesto. Prav 
tako je z zaključkom lahko 
zadovoljen Miha Dovžan, ki 
je na zadnji tekmi s 34. mes-
tom prišel do novih točk za 

svetovni pokal. Se je pa zad-
nja tekma ponesrečila Jako-
vu Faku, ki je na prvem stre-
lišču naredil veliko napako 
in prva dva strela poslal v so-
sednjo tarčo. Skupaj je mo-
ral kar šestkrat v kazenski 

krog ter z 38. mestom ujel 
tri točke za svetovni pokal. 
Rok Tršan je sezono osvojil 
petdeseto mesto.

Naša dekleta so sezono 
zaključila že v petek s sprin-
tom, naša najboljša pa je bila 

Polona Klemenčič, ki je z 61. 
mestom zgolj za sekundo 
zgrešila sobotni nastop na 
zasledovalni tekmi.

»Sezona se je zaključila, z 
njo smo lahko delno zado-
voljni. Nismo sicer uresni-
čili čisto vsega, kar smo si 
zadali, ampak je pa viden na-
predek. Viden je napredek 
pri Jakovu od lanske sezo-
ne. Letos je bil sicer cilj sto-
pničke, bil je blizu. Dvakrat 
četrto in peto mesto, ni veli-
ko manjkalo do stopničk, a 
to je vseeno lep korak nap-
rej po lanski slabši sezoni. 
Tudi kar se ostalih fantov 
tiče, so predvsem v ekipnih 
nastopih prikazali vrhun-
ske predstave in borbo ter 
odlične rezultate,« je o sezo-
ni povedal trener Uroš Ve-
lepec in dodal, da so, kljub 
temu da so nedeljske preiz-
kušnje odpadle, veseli, da se 
je sezona končala, saj tako 
fantje kot dekleta niso bili 
več toliko pri stvari, kot bi si 
želeli, ker je bilo ogromno 
govora o tem, da se zapirajo 
meje in vsi so želeli čim hit-
reje domov.

Biatlonci zadovoljni s sezono
Med zadnjimi zimskimi športniki so minulo soboto sezono v Kontiolahtiju zaključili tudi biatlonci, na 
zadnji zasledovalni tekmi pa je bil najboljši od naših Klemen Bauer.

Naš najboljši na zadnji preizkušnji sezone je bil Klemen 
Bauer. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Studor – Prejšnjo nedeljo 
se je v Beogradu zaključi-
lo 22-balkansko prvenstvo 
v karateju za člane in vete-
rane, na njem pa je Slove-
nijo zastopalo 13 tekmoval-
cev, ki so se pomerili v ka-
tah in borbah. Med njimi se 
je izkazal tudi dvajsetletni 
Jaka Taler iz Studora v Bo-
hinju, ki je domov prinesel 
bronasto medaljo. Priboril si 
jo je v borbah v kategoriji do 
šestdeset kilogramov. 

Jaka Taler, ki je končal sre-
dnjo Turistično šolo v Rado-
vljici in študij nadaljuje na 
Ekonomski fakulteti v Lju-
bljani, je opravil tudi šolanje 
za športnega trenerja karateja 

in si pridobil naziv strokov-
ni delavec 1. »S karatejem 
sem se začel ukvarjati že pri 

rosnih šestih letih v doma-
čem Shotokan karate klubu 
Bohinj v Bohinjski Bistrici,« 

pravi Jaka, ki se je s pridnim 
delom in športno zagna-
nostjo kmalu pridružil klub-
ski tekmovalni ekipi, ki je leta 
2010 za svoje uspehe preje-
la častni znak Občine Bohinj.

Svoje uspehe je Jaka Ta-
ler nadgrajeval tako doma 
doma in v tujini. Kot mladi-
nec je osvojil tretje mesto na 
svetovnem pokalu za mla-
de v Umagu. Prav tako je 
večkrat postal državni prvak 
v borbah in katah ter pokal-
ni zmagovalec. Zadnja leta 
se uvršča med prve tri v točk-
ovanju za karateista leta. Na 
lanskem balkanskem prven-
stvu je v kategoriji U21 osvo-
jil tretje mesto v borbah in le-
tos uspeh ponovil še v član-
ski kategoriji. 

Z medaljo z balkanskega prvenstva
Jaka Taler je prejšnji konec tedna na balkanskem prvenstvu v karateju v Srbiji osvojil bronasto medaljo.

Jaka Taler (desno) iz Shotokan karate kluba Bohinj si je med 
člani v borbah priboril bronasto medaljo. / Foto: arhiv Jaka Talerja

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko so sezono 
svetovnega pokala zaradi od-
povedi zadnjih tekem (Livig-
no, Winterberg, Spindleruv 
Mlyn) že prej končali alpski 
deskarji in deskarji prostega 
sloga, se je s tekmo za svetov-
ni pokal v deskarskem krosu 

minulo soboto v švicarskem 
Veysonnazu zaključila le-
tošnja sezona svetovnega 
pokala v deskanju na snegu. 
Slovenci v tej disciplini v sve-
tovnem pokalu v zadnjih le-
tih nimamo predstavnikov. 

V alpskih disciplinah sta 
v olimpijskem paralelnem 
veleslalomu globus osvojila 

Nemka Ramona Theresia 
Hofmesiter in Italijan Ro-
land Fischnaller v paralel-
nem slalomu pa je pripadel 
Švicarki Julie Zogg in Av-
strijcu Andreasu Promme-
gerju. Tako kot v veleslalom-
skem seštevku sta bila tudi 
v skupnem seštevku para-
lelnih disciplin najboljša 

Hofmeisterjeva in Fischnal-
ler. Od naših je bila Gloria 
Kotnik 14. v veleslalomu in 
16. v slalomu ter 14. skupno, 
Tim Mastnak je bil 16. v vele-
slalomu, 11. v slalomu in 16. 
skupno, Žan Košir je bil 25. v 
veleslalomu in 53. v slalomu 
ter 26. skupno, Rok Marguč 
je bil 33. v veleslalomu, 26. 
v slalomu in 31. skupno, Jer-
nej Glavan pa je bil 68. v ve-
leslalomu in 71. skupno.

Sezono zaključili tudi deskarji

Vilma Stanovnik

Kranj – Koronavirus je 
skrajšal tudi urnik svetov-
nega pokala v teku na smu-
čeh. Celotna kanadsko-a-
meriška turneja je bila od-
povedana, zadnja odpoved 
je prišla za sprinta v kanad-
skem Quebecu, kjer je bila 
sicer zbrana že vsa kon-
kurenca, ki je odpotovala 
onstran Atlantika. V tej po-
sadki je bila tudi naša ekipa 
na čelu z Anamarijo Lam-
pič, za katero je fantastič-
na sezona, ki jo je kronala z 
dvema zmagama na sprin-
tih v Lenzerheideju in Val 
di Fiemmeju, osvojila je 
sprinterski seštevek Tour 
de Skija, v skupnem seštev-
ku sprinta je končala na 
tretjem mestu. V skupnem 
seštevku je po 33 tekmah se-
zono končala na 12. mestu. 

Naša druga najboljša je 
Katja Višnar, skupno 46., 
točk pa sta se letos razveselili 
še Alenka Čebašek in Vesna 
Fabjan, obe na sprinterskih 

preizkušnjah. Prepričljivo 
je zmagovalka svetovnega 
pokala postala Norvežanka 
Therese Johaug. 

V moški konkurenci je bil 
odličen Miha Šimenc, ki je 
na sprintu v Äreju s sedmim 
mestom postavil izid kari-
ere, osmi je bil v Val di Fi-
emmeju, skupno pa je s 105 
točkami končal na 53. mestu 
svetovnega pokala, v sprintu 
pa je zasedel 21. mesto. Toč-
ke je že na prvi tekmi sezone 
in potem še v Planici osvojil 
Janez Lampič. Prvo skupno 
zmago je osvojil 23-letni Rus 
Aleksander Bolšunov.

Lampičeva je tretja 
sprinterka sezone

Vilma Stanovnik

Planica – Kot smo že poro-
čali, je svetovno prvenstvo 
v smučarskih poletih, ki bi 
moralo ta konec tedna pote-
kati v Planici, prestavljeno. 

»Vse imetnike že kuplje-
nih vstopnic obveščamo, da 
bodo omenjene vstopnice 
veljale za nadomestno tek-
movanje FIS svetovnega pr-
venstva v smučarskih pole-
tih v Planici. Kupci pa ima-
jo tudi možnost, da vrači-
lo denarja zahtevajo na pro-
dajnem mestu, kjer so vsto-
pnice kupili,« so sporočili iz 
Smučarske zveze Sloveni-
je in pojasnili, da bodo vsto-
pnice za svetovno prvenstvo 
v smučarskih poletih Plani-
ca 2020 veljale za nadome-
stno tekmovanje svetovne-
ga prvenstva v smučarskih 
poletih v Planici. Tekmo-
vanje bo potekalo v sezoni 
2020/21. Več informacij o 
nadomestnem tekmovanju 
bo objavljenih na spletni 
strani www.planica.si.

»Kupci, ki želijo povrnjen 
znesek kupnine, lahko to 
storijo po 1. aprilu na pro-
dajnih mestih oziroma tam, 
kjer je bila vstopnica kuplje-
na, skladno s splošnimi po-
goji nakupa uradnih proda-
jalcev. Rok za uveljavljanje 
vračila kupnine bo do vključ-
no letošnjega 31. avgusta,« 

pravijo na Smučarski zve-
zi Slovenije in dodajajo, da 
bodo tudi v tem primeru 
podrobna navodila v nekaj 
dneh objavljena na spletni 
strani www.planica.si in pri 
prodajalcih vstopnic.

»Organizatorji smo stež-
ka sprejeli odločitev o od-
povedi tekmovanja, a doda-
jamo, da sta zdravje in dob-
ro počutje športnikov ter 
vseh drugih udeležencev na 
prvem mestu.

Zaradi velike finančne 
škode, ki smo jo utrpeli, so 
lahko ogrožene prihodnje 
prireditve, predvsem pa ra-
zvoj skakalnega športa v Slo-
veniji. Zato vsi, ki bi želeli fi-
nančno podpreti smučarske 
polete v Planici, skakalce in 
mlade talente, lahko donira-
jo finančna sredstva s SMS-
-sporočiloma PLANICA5 (5 
evrov) ali PLANICA1 (1 evro) 
na številko 1919 ali jih na-
kažejo neposredno na TRR 
Smučarske zveze Slovenije 
– Organizacijskega komiteja 
Planica št. SI56 3000 0010 
8786 894, odprt pri Sber-
bank banka, d. d., (namen: 
DONACIJA PLANICA, 
sklic: 00 75000),« še pravi-
jo organizatorji in dodajajo, 
da se lahko za vse morebi-
tne nejasnosti in vprašanja 
pri vračilu vstopnic ali dona-
cijah obrnete na elektronski 
naslov: planica@sloski.si.

Vstopnice za Planico bodo 
veljale na novih tekmah
Že kupljene vstopnice za tekme v Planici bodo 
veljale na nadomestnem tekmovanju, kupci pa 
imajo možnost, da zahtevajo vračilo denarja.

Anamarija Lampič je 
sezono kronala z dvema 
zmagama na sprintih 
v Lenzerheideju in Val 
di Fiemmeju, dobila 
je sprinterski seštevek 
Tour de Skija, v skupnem 
seštevku sprinta pa je 
osvojila tretje mesto.
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Grega Flajnik

Krpanje zračnice na kolesu
V času, ko je zaradi ko-

ronavirusa najbolj, da smo 
doma, je čas, da se naučimo 
nekaterih opravil (ali obno-
vimo znanja), za katera na-
vadno nimamo časa. Predla-
gam, da obnovite svoje zna-
nje zamenjave in krpanja 
zračnice na kolesu. Za krpa-
nje zračnice potrebujete dva 
vzvoda (»pajserčka«), lepi-
lo, gumijasto krpo (zaplato, 
»fliko«), brusni papir in tla-
čilko za zrak. 

Najprej previdno sname-
te kolo s prazno zračnico s 
kolesa. Kolo vedno položi-
te na tla na tisto stran, kjer 
ni menjalnika – ta je namreč 
najbolj občutljiv del kole-
sa. Nato odvijete ventil na 
prazni zračnici, da iztisne-
te ves preostali zrak iz nje. 
Z vzvodom pojdite pod rob 
pnevmatike (plašča) tako, da 
vzvod pazljivo vtaknete med 

pnevmatiko in obroč kole-
sa. Zaviti del vzvoda mora 
biti obrnjen navzgor. Nato 
vzvod potisnite navzdol, da 
privzdignete pnevmatiko in 
ta skoči iz ležišča in z obroča. 
Vzvod, še vedno zataknjen 
za rob pnevmatike, z drugim 
koncem zataknite (učvrsti-
te) za napero (»špico«) ko-
lesa, da pnevmatika ne sko-
či nazaj na staro mesto. 

Vzemite drug vzvod in po-
stopek ponovite tam, kjer se 
stikata pnevmatika in obroč 
kolesa. Ko pnevmatika sko-
či z obroča, z vzvodom zgolj 
nežno potegnite po vsem 
obodu kolesa med kolesom 
in pnevmatiko in pnevmati-
ka bo tako sneta po vsej dol-
žini oziroma po celotnem 
obodu. Poškodovano zrač-
nico potegnete iz pnevma-
tike in jo zopet napolnite z 
zrakom. Po navadi je luknja 
v zračnici dovolj velika, da ta-
koj opazite, kje pušča. Mesto 
z luknjo označite in do kon-
ca izpustite zrak iz zračni-
ce. Nato poškodovano mes-
to na zračnici obrusite z bru-
snim papirjem in nanesite 
lepilo v velikosti gumijaste 
krpe, tudi na krpo nanesite 
lepilo. Ko se lepilo delno po-
suši (približno 5 minut) na-
lepite krpo na zračnico tako, 

da je luknja v sredini. Zgla-
dite robove krpe in odstrani-
te folijo. Medtem ko čakate, 
da se lepilo posuši, z roko te-
meljito preverite pnevmati-
ko (plašč), da v njej niso os-
tali tujki, ki so povzročili pre-
drtje zračnice.

Potem zakrpano zračnico 
najprej pri ventilu vstavite 
nazaj v pnevmatiko. Poskr-
bite, da bo celotna zračnica 
lepo ležala v pnevmatiki in 

ne bo nikjer zavita ali sti-
snjena med pnevmatiko 
in obroč. Nato pri ventilu 
pnevmatiko vstavite nazaj v 
obroč, da se njen rob zatak-
ne za rob kolesa. To nadalju-
jete po celotnem obodu, da 
se pnevmatika zatakne za 
rob obroča po vsem obodu. 
Potem vzemite zračno tla-
čilko in začnite polniti zrač-
nico. Najprej jo le rahlo na-
polnite (do 20 psi), nato pa 
preverite, ali je pnevmatika 
lepo sedla na obroč in da ni 
zračnica kje ujeta med pnev-
matiko in kovino. Če je vse 
v redu, napolnite pnevmati-
ko do konca glede na svojo 
težo in razmere na cestišču. 
Pritrdite obroč na kolo in ne 
pozabite preveriti zavor. Če 
ste dobro opravili delo, bos-
te lahko še dolgo kolesarili, 
sicer pa boste kmalu pono-
vili vajo.

Osnovno orodje za krpanje 
zračnice 

Kako snamemo pnevmatiko

Jelena Justin

Danes bomo obiskali naj-
višji vrh Krasa, trenutno 
še sneženi vrh. Zaradi iz-
postavljene lege na njem 
lahko pozimi doživite pravi 
utrip visokogorja, z močnim 
vetrom, ledom in obilico 
snega. Po več letih me je pot 
ponovno zanesla v ta del Slo-
venije in Snežnik me je pri-
čakal v vsem svojem sneže-
nem in sončnem sijaju. Div-
jad, o kateri je govoril Val-
vasor, je v tamkajšnjih goz-
dovih še prisotna. Če bomo 
sestopili recimo v Leskovo 
dolino, se bomo gibali po ob-
močju medveda, prisotni pa 
so tudi volkovi. 

Snežnik je najvišji ne-
alpski vrh v Sloveniji, ki se 

skriva v prostranih gozdo-
vih, v bližini Mašuna. Naj-
lažji je dostop skozi Ilirsko 
Bistrico in čez Sviščake. Če 
nas moti gneča proti Ilir-
ski Bistrici, še posebej pole-
ti, se v Pivki odcepimo proti 
Knežaku, preko katerega se 
pripeljemo direktno v cen-
ter Ilirske Bistrice, kjer zavi-
jemo levo v breg. Čaka nas 
približno dvajset kilometrov 
ceste, od tega več kot deset 
kilometrov urejenega maka-
dama. Vsa križišča so zelo 
dobro označena s smerni-
mi tablami, tako da zgrešiti 
praktično ne moremo. Turi-
stično središče Sviščaki leži 
na nadmorski višini 1242 
metrov. Parkiramo pri pla-
ninskem domu in se odpra-
vimo po makadamski cesti v 

smeri markacij proti Snež-
niku. 

Pot poteka mimo viken-
dov, pri kapelici sv. Gabri-
jela pa zavijemo desno. Pot 
se odcepi s ceste. Hoja v spo-
dnjem delu je udobna, saj je 
položna, nezahtevna in lepo 
speljana. Še enkrat bomo 
prečkali cesto in nadaljevali 
naprej po planinski poti, ki 
v tem delu poteka po gozdu. 
Senca je dobrodošla, in izko-
ristimo jo, saj jo bomo proti 
vrhu pogrešali. Kratki klanč-
ki nam bodo rahlo dvignili 
pulz, a pot se bo kmalu spet 
položila. 

Planinska pot se bo ponov-
no srečala s cesto, ki je v tem 
delu precej slaba in strmej-
ša. Pred seboj bomo gledali 
Mali Snežnik. Naj nas ne za-
vede; to še ni vrh, ki ga bomo 
danes dosegli. Makadam se 
konča na sedlu, kjer je čudo-
vit razgled proti vrhu, obe-
nem pa je to tudi Botanični 
rezervat. Markirana pot po-
teka med pritlikavimi borov-
ci in pripravimo se, če bomo 
šli poleti, da bo vroče kot v 
kotlu. Pot je skalnata, dru-
ščino pa nam bo delala ču-
dovita flora. Proti vrhu je pot 
vse bolj skalnata, zahtevnej-
ša, predvsem pa vroča, saj ni 
nikjer sledu o senci, ki nas 
je spremljala v spodnjem 
delu poti. Trud in znoj, ki 
sta spremljevalca poti, sta 

poplačana, ko se na vrhu 
Snežnika odpre razgled na 
vse strani neba; ko vidimo 
celotne Julijske Alpe, vključ-
no s slovenskim očakom, 
Karavanke, Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, primorske hri-
be. Pogled proti jugu se usta-
vi na Učki, v Kvarnerskem 
zalivu. Vidimo otoke Krk, 
Cres, Lošinj. Ob kristalno 
jasnem dnevu bomo opazi-
li celo greben Velebita. 

Ker nas na Sviščakih čaka 
vaš jekleni konjiček, poteka 
pot sestopa po poti vzpona. 
Zaradi prevoza je logistično 
zahtevno, če sestopimo v Le-
skovo dolino, na notranjsko 
stran, ko se z vrha spustimo 
proti jugovzhodu. 

Vzpon na Snežnik je lahka 
in dobro označena pot. Ker 
je v zadnjem delu strmej-
ša, se bomo v poletni vroči-
ni dodobra spotili, zato ne 

pozabimo na zaščito za gla-
vo in kremo za sončenje. S 
Sviščakov je do vrha približ-
no ura in pol do dve uri hoje, 
premagali pa bomo 550 vi-
šinskih metrov. Na vrhu je 
Koča Draga Karolina, za ka-
tero skrbi PD Ilirska Bistrica. 

Nadmorska višina: 1796 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Snežnik (1796 m n. m.)

Najvišji vrh Krasa
O njem je Valvasor zapisal: »Ta gora, ki ima za soseda grad z istim imenom, 
je čisto šiljasta in pravi nebni sveder, saj te tako poviša, da se z njenega vrha 
po vsej deželi naokoli lahko z očmi sprehajaš, dà, vidne žarke lahko pošiljaš 
preko morja, v Italijo, Dalmacijo, na Hrvaško, v Turčijo in povsod naokoli. 
Leži na hrvaški meji in goji grozotne divjadi …«

S sedla se nam odpre čudovit pogled na vrh Snežnika s planinsko kočo. / Foto: Jelena Justin

Koča Draga Karolina pod vrhom Snežnika je bila 8. marca 
2020 odeta v snežen oklep. / Foto: Jelena Justin

Veter je na Snežniku izredno močan in ustvarja zanimiva snežena okrasja. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Mojca Koligar v tek-
movalnem športu in rekrea-
ciji še ni dolgo, je pa doseg-
la že kar nekaj uspehov, med 
drugim je v gorskem teku ak-
tualna balkanska in državna 
prvakinja ter slovenska gor-
ska tekačica leta 2019. 

Ste kar znano ime v tekaških 
krogih. Kako bi se predstavi-
li, kaj je tisto, kar bi poudari-
li o sebi?

Ne bi rekla, da sem znano 
ime v tekaških krogih, sem 
pa kar znana med gorski-
mi in trail tekači. Tudi zato, 
ker sem bila v letih 2017–
2019 članica slovenske re-
prezentance v gorskem teku 
in gorskem maratonu ter za-
stopala Slovenijo na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih. 
Rojena sem leta 1982 v No-
vem mestu. Odraščala sem 
na manjši kmetiji v vasici bli-
zu Šentjerneja. Da sem pri-
stala v Kranju, je kriv študij 
na Fakulteti za organizacij-
ske vede, da sem ostala, pa 
je zaslužen partner Robi. 
In gore. Sem aktualna dr-
žavna in balkanska prvaki-
nja v gorskem teku, najbolj-
ša gorska tekačica leta 2019, 
po izobrazbi univerzitetna 
diplomirana organizatorka 
dela, sicer pa velika ljubite-
ljica gora in gibanja v naravi 
ter organizacije športno-re-
kreativnih projektov ter do-
godkov. Moj hobi so potova-
nja, obiski različnih delavnic 
na temo osebne rasti, pod-
jetništva in naravnih oblik 
zdravljenja. Želja po samoiz-
popolnjevanju, osebni rasti, 
odkrivanje nečesa novega, iz-
boljšanje svojih sposobnosti 
in pripravljenosti ter prido-
bivanje novih veščih so tisti 
motivacijski dejavniki, ki mi 
dajejo zagon v vsakdanjem 
življenju. Sledim temu, da je 

človeški organizem ustvar-
jen za gibanje in deluje pra-
vilno, če ga je v njegovem 
vsakdanjem življenju do-
volj. Prispeva k skladnemu 
razvoju duha in telesa vsake-
ga posameznika. Osebno od-
govornost za kvaliteto življe-
nja in zdravja želim približa-
ti slehernemu posamezniku.

Pogled na leto 2019: kako 
uspešno je bilo za vas v špor-
tnem smislu?

Sezono 2019 bi težko oce-
nila kot zelo uspešno, saj 
sem na evropskem prven-
stvu v gorskem teku, ki je bil 
glavni cilj sezone, plačala da-
vek neprilagojenosti na viši-
no in z dvajsetim mestom za-
ostala za osebnimi pričako-
vanji. Sem pa imela odličen 
začetek in spodbuden za-
ključek sezone. Vmes veliko 
trdega dela, postopnega na-
predka, ponovne prekoračit-
ve meje s poškodbo in vsako-
dnevno spopadanje z boleči-
no. Za konec sezone pa iska-
nje pravega tekaškega kora-
ka, nabiranje moči in hitro-
sti ter nepopisno veselje, ko 
znova stečeš brez bolečine. 
Za največje uspehe štejem 
naslov balkanske prvakinje, 
zmago na državnem prven-
stvu v gorskem teku in nekaj 
dobrih uvrstitev v mednaro-
dnem merilu, kot je šesto 
mesto na tekmi svetovnega 
pokala Grossglocknerlauf.

Vaša tekmovalna pot še ni 
tako dolga. Prva tekaška tek-
ma, kako se je izšlo in zakaj 
odločitev za tekmovanja?

Leta 2017 sem zaključila 
poglavje na poslovnem po-
dročju in potrebovala nov iz-
ziv. Tokrat osebni. Odločila 
sem se, da se preizkusim v 
trail teku. Prvi tekmovalni je 
bil trail v zasavskih hribih, 
Knap trail. Zmagala sem in 
premagala tudi vse fante, 

kar mi je dalo kar nekaj zago-
na. Všeč pa mi je bila tudi so-
cialna komponenta, ki sem 
jo zaznala. Od takrat naprej 
sem se še toliko bolj zagna-
no lotila gorskega teka, zma-
gala na državnem prvenstvu 
in se uvrstila v reprezentan-
co za evropsko prvenstvo na 
Veliki planini.

V športu pa ste verjetno že 
celo življenje?

Drži. V osnovni šoli sem 
trenirala atletiko, se v četr-
tem razredu specializirala za 
skok v višino, kjer seveda ni-
sem imela nobenih pogojev 
za uspeh, saj sem bila pre-
majhna. Sem pa postala dr-
žavna prvakinja v svoji ka-
tegoriji. Po prehodu v sre-
dnjo šolo sem zapustila atlet-
ske vode in tekla le še občas-
no. S študijem in selitvijo na 
Gorenjsko pa se je marsikaj 
spremenilo, obzorja giba-
nja so se razširila. Spoznava-
la sem nove športe, od pleza-
nja, padalstva do turnega ko-
lesarjenja. Gibanje je posta-
lo moj dnevni spremljeva-
lec. Na začetku sem prete-
žno tekla v gozdu in po polju 
ter zahajala v hribe v okolici 
Kranja. Tek je bil neke vrste 
sprostitev in odmik od vsak-
danjih težav. Pogosto sem 
med tekom našla nove rešit-
ve obstoječih težav, problemi 
so izgubili težo in rodile so 
se nove ideje. V zadnjih letih 
pa sem prešla z ravninskega 
teka po asfaltu in makadamu 
na trail tek v hribih in gorah.

Od prve tekme do danes vse-
skozi napredujete. Kaj je vaš 
recept za uspeh?

Napredujem res, a morda 
ne tako hitro, kot bi si želela, 
saj so me že dvakrat ustavile 
poškodbe. Leta 2018 sem iz-
gubila polovico sezone zara-
di stresne frakture medeni-
ce, leta 2019 tretjino sezone 

zaradi vnetja v stopalu. Zdi 
se mi pomembno, da sem 
ugotovila, da so razlog za po-
škodbe telesna nesorazmer-
ja in šibkost določenih mi-
šičnih skupin. Odpravi tega 
se sedaj tudi veliko posve-
čam. Na splošno pa bi recept 

za uspeh v gorskem teku pri-
pisala trdemu delu, vztraj-
nosti in potrpežljivosti.

Se je v teh letih spremenil 
vaš odnos do športa?

Odnos se je precej spre-
menil, saj sem bila prej v 
vlogi organizatorke, spre-
mljevalke in opazovalke, da-
nes sem v vlogi akterke. Na 
lastni koži preizkušam raz-
lične metode in iščem pravo 
mejo treninga, regeneracije 
in tekmovanj. V teoriji je vse 
dokaj enostavno, v praksi pa 
niti ne. Problem je tudi sam 
sistem, v katerem gorski te-
kači nimamo pravega mes-
ta. Tako danes še veliko bolj 
cenim športnike, ki so ime-
li pogum, izstopili iz siste-
ma in šli svojo pot, pri tem 
pa bili uspešni.

Športna statistika leta 2019?
Svoje aktivnosti sprem-

ljal s pomočjo ure. Uporab-
ljam kar veliko funkcij: od 
tistih, vezanih na načrtova-
nje in spremljanja treninga, 
do tistih, ki so vezane na spa-
nje, srčni utrip in stres. Ni-
sem pa med tistimi, ki zbi-
rajo kilometre in višinske 
metre oz. nasprotno, vsako 

leto bolj dajem poudarek ka-
kovosti in ne količini. Tako 
se število kilometrov zmanj-
šuje. Leta 2017 sem pretekla 
šest tisoč kilometrov, leta 
2018 4.100, lani pa 3.400, 
skupno osemsto ur aktivno-
sti.

V trening vključujete samo 
tek ali tudi druge športe?

V preteklem letu sem v tre-
ning začela vključevati tudi 
druge športe, kar pomeni, 
da poleg tekaškega trenin-
ga tri- do štirikrat tedensko 
opravim še funkcionalni tre-
ning in enkrat do dvakrat te-
densko pilates. V toplej-
ših dnevih pa kakšen teka-
ški trening zamenjam z gor-
skim kolesarjenjem in pla-
vanjem.

Imate trenerja ali trenirate 
po svojem programu?

Imam svoj okvir trenin-
gov, ki jih prilagajam tudi 
glede na počutje in obču-
tek utrujenosti. Zavedam pa 
se, da bi za svoje visoke cilje 
potrebovala bolj sistematič-
ni pristop in trenerja. Z že-
ljo, da izboljšam svojo atlet-
sko pripravljenost, potekajo 
pogovori v tej smeri. 

Vaš običajen dan?
Vstajanje ob 4.45, funkci-

onalni trening ob 5.45, zaj-
trk ob 7. uri, intenzivni teka-
ški trening ob 8.30, delo od 
10. do 17. ure, pilates ali niz-
kointenzivni tekaški trening 
ob 17.30, večerja ob 19. uri, 

ob 20. uri regeneracija z vi-
bracijsko pištolo ali t. i. valjč-
kanjem, spanje ob 21.30.

Zaradi koronavirusa so od-
povedane tudi tekaške tek-
me. Kako se temu prilaga-
jate?

S prihodom koronaviru-
sa se je življenje precej upo-
časnilo. Osebno me odpo-
vedi tekem ne motijo, saj se 
toliko bolj lahko posvetim 
odpravi slabosti in izboljša-
nju atletske pripravljenosti. 
Bi me pa zelo zmotila ome-
jitev gibanja na svežem zra-
ku. Tega si ne predstavljam.

Nekaj tekem ste že imeli, 
tudi v tujini?

Na začetku leta sem se od-
ločila, da zimski del sezone 
tekmujem v zimskih verti-
kalih, ki potekajo po smu-
čiščih navzgor. Vsaka pre-
izkušnja je prinesla svojo 
zgodbo in nepozabno doži-
vetje. Za dober rezultat po-
gosto niso dovolj le surova 
moč, hitrost in fizična prip-
ravljenost. Potrebni so dob-
ra oprema, tehnično znanje 
za gibanje po snežni strmini, 
taktika in popolna osredoto-
čenost. V Madonni di Cam-
piglio sem zmagala, v Val 
Gardeni sem bila druga, na 
slovitem Streifu v Kitzbühe-
lu pa tretja. Glede na to, da je 
to moja prva zimska sezona 
vertikalov in da z izjemo kilo-
metrov na teh preizkušnjah 
moje noge niso občutile sne-
ga, sem lahko zadovoljna. Na 
turneji Vertikal up sem bila 
skupno druga. 

Glavni cilji za nadaljevanje 
sezone?

Glavni cilj je, da z izbolj-
šanjem atletske pripravlje-
nosti napredujem v teku. 
Manjka mi hitrosti in ek-
splozivnosti. Usmerila se 
bom na krajše trail teke, 
gorske teke in vertikale z 
nastopi na domačih in tujih 
preizkušnjah. Želim si us-
pešno nastopati in se uvelja-
viti tudi v svetovnem merilu, 
tudi na priznanih svetovnih 
tekmah. 

Kaj je tisto, kar vas vodi nap-
rej k doseganju novih ciljev?

Moje vodilo v življenju so 
legendarne misli Nejca Za-
plotnika: »Kdor išče cilj, bo 
ostal prazen, ko ga bo dose-
gel. Kdor pa najde pot, bo cilj 
vedno nosil v sebi.« Vse to je 
življenje. Pot, ki ne pripe-
lje nikamor drugam kakor 
na naslednjo pot in ta zopet 
na naslednje razpotje. Brez 
konca. Svoboda v najpopol-
nejšem pomenu besede. 

Ljubiteljica gora in gibanja v naravi
Mojca Koligar iz Kranja je gorska tekačica leta 2019 v Sloveniji. Že celo življenje je tako ali drugače povezana s športom, tekmovalno pa od leta 2017. Takrat 
je zaključila poglavje na poslovnem področju in potrebovala nov izziv. Našla ga je v trail teku. Že na prvi tekmi je premagala vse – tudi moške, kar ji je dalo 
dodatnega zagona. »Narava in gore so moja velika ljubezen, učitelj in navdih,« pravi gorska tekačica, katere vodilo v življenju so misli Nejca Zaplotnika.

Mojca Koligar je bila razglašena za gorsko tekačico leta 
2019. / Foto: Primož Pičulin

Življenja si ne predstavlja brez gibanja v naravi. Uspehe v gorskem teku pripisuje trdemu 
delu, vztrajnosti in potrpežljivosti. / Foto: osebni arhiv

»Sledim temu, da je človeški organizem ustvarjen 
za gibanje in deluje pravilno, če ga je v njegovem 
vsakdanjem življenju dovolj. Prispeva k skladnemu 
razvoju duha in telesa vsakega posameznika. Osebno 
odgovornost za kvaliteto življenja in zdravja želim 
približati slehernemu posamezniku.«
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Simon Šubic

Jezersko – V soboto zjut-
raj je med prečenjem pobo-
čja v globokem snegu alpi-
nist zdrsnil in padel čez za-
ledenel slap – Vikijevo svečo 
pod Češko kočo. Najprej je 
zdrsnil okoli 30 metrov, po-
tem padel 25 metrov v globi-
no in se po nadaljnjih 20 me-
trih drsenja ustavil na manj-
ši izravnavi. Hudo poškodo-
vanemu alpinistu so na po-
moč odhiteli gorski reševal-
ci z Jezerskega in helikop-
ter Slovenske vojske z zdrav-
nikom letalcem reševalcem, 
ki so poškodovanega alpini-
sta oskrbeli in prepeljali na 
zdravljenje v jeseniško bol-
nišnico. »Gore niso lokacije 
za samoizolacijo. Odsvetuje-
mo tiste aktivnosti na pros-
tem, pri katerih je večja mož-
nost poškodb. To še posebej 
velja za visokogorje,« ob tem 
sporočajo s Policijske uprave 
Kranj. »Ljudje naj vendarle 
razumejo, da so v sedanji epi-
demiološki situaciji omejitve 
tudi pri gorskem reševanju 
in da bodo reševalne služ-
be najprej poskrbele za svo-
jo varnost. Zato se reševanje 

lahko močno zavleče,« je po-
vedal Bojan Kos s PU Kranj. 

Tudi v Gorski reševalni 
zvezi Slovenije v času epi-
demije covid-19 odsvetuje-
jo aktivnosti v hribih, po-
sebej v visokogorju, kjer je 
večja možnost poškodb, saj 
so razmere v gorah še vedno 
zelo zahtevne in nevarne. »V 
času epidemije, ko medicin-
sko osebje in civilna zašči-
ta delujejo na meji zmoglji-
vosti, lahko gorske nesreče 
še dodatno obremenijo že 
tako preobremenjen zdra-
vstveni sistem,« opozarja-
jo. V primeru gorske nesre-
če in reševanja s helikopter-
jem, če bo ta sploh na voljo, 
bo transport ponesrečenca 
v primeru suma na okužbo 
s koronavirusom tudi tež-
ko izvedljiv, saj piloti nima-
jo zaščitne obleke in je pri 
svojem delu ne morejo upo-
rabljati, pa tudi gorski reše-
valci zelo težko pri reševa-
nju nosijo zaščitna oblačila, 
saj jih ovirajo pri reševanju 
v zahtevnem gorskem tere-
nu, pojasnjujejo. Vse drža-
vljane zato pozivajo k odgo-
vornemu izbiranju ciljev gi-
banja na svežem zraku. 

Ne hodite v visokogorje

Simon Šubic

Kranj – Pojavljati so se zače-
li prevaranti, ki obiskujejo 
predvsem starejše, ki jih pod 
pretvezo, da jim želijo poma-
gati, opeharijo za denar. Na 
to opozarjajo tudi na Policij-
ski upravi Kranj, ki svetuje-
jo veliko previdnost in za-
držanost, če se pri vas ogla-
sijo neznane osebe in vam 
ponudijopomoč pri plačilu 
položnic, nakupih ali pro-
daji zdravil, razkužil, nuj-
nih življenjskih potrebščin 
ipd., ker vam lahko samo 
vzamejo denar in na ta na-
čin okradejo. »Pomoč sprej-
mite od ljudi, ki jih pozna-
te. Neznance lahko odslovi-
te. Ne jih spustiti v stanova-
nje,« svetuje Bojan Kos s PU 
Kranj. Žrtve prevarantov so 
običajno starejši, zato na po-
jav takšnih prevarantov opo-
zorite svoje starše, stare star-
še, dodaja. Sume kaznivih 
dejanj takoj prijavite polici-
ji na 113, še opozarja. 

Z drugih koncev Sloveni-
je že prihajajo opozorila, da 
naokoli hodijo prevaranti z 
rokavicami, ki se pretvarja-
jo, da so prostovoljci in da 
želijo pomagati. Žal njihovi 
nameni niso tako plemeniti, 
saj od starostnikov jemljejo 
denar pod pretvezo, da bodo 

namesto njih poravnali po-
ložnice in opravili nujne na-
kupe živil. Svoje prevare še 
toliko lažje izvedejo, ker so z 
razglasitvijo epidemije mar-
sikatere humanitarne orga-
nizacije omejile stike s sta-
rejšimi in drugimi ranljivi-
mi skupinami. 

»Pojavili so se 'prosto-
voljci', ki ponujajo 'plači-
lo' položnic. Glede na to, 
da ves bančni promet de-
luje normalno in da gre za 

trenutno kratkotrajne ukre-
pe, takšnih potreb ni. Res 
da se starostniki bojijo za-
mud, a jih opozorimo, da ne 
bo tako hudo, kot če izgine-
ta denar in položnica. Po na-
ših podatkih gre za več posa-
meznikov, ki niso vključeni 
v nobenega od znanih dru-
štev/organizacij. Nobene 
panike ni s plačevanjem po-
ložnic torej. Tovrstne 'pro-
stovoljce' pa prijavite pri-
stojnim,« so med drugim 

posvarili v organizaciji Hu-
manitarček. 

Med drugim so v Huma-
nitarčku prejeli prijavo, da 
'prostovoljka' med starostni-
ki ponuja nakup zdravil, se-
veda z dobro provizijo. »Ni 
podatkov, da bi bila oskrba 
z zdravili motena. Plačeva-
nje za prinašanje zdravil ni 
smiselno. V primeru man-
ka se telefonsko posvetujete 
z osebnim zdravnikom ozi-
roma preverjeno lokalno do-
brodelno organizacijo,« po-
jasnjujejo in svetujejo po-
sebno previdnost pred 'sku-
pino za pomoč', ki ponuja 
nakup hrane, predvsem ka-
dar ti kvazi prostovoljci želi-
jo denar za nakup živil vnap-
rej. Sumničavi bodite tudi 
do 'razkužil', ki jih te dni 
prodajajo od vrat do vrat. 

Podobni prevaranti se lah-
ko pojavijo tudi na Gorenj-
skem, zato je na mestu opo-
zorilo, da neznanim osebam 
nikoli ne predajte svoje ali 
starostnikove bančne kartice 
ali osebnega dokumenta. Če 
poznate starejšo osebo, ki je 
morda v stiski, se obrnite na 
preverjene lokalne ponudni-
ke prostovoljske pomoči, kot 
so Rdeči križ, Karitas, cen-
tri za socialno delo, društva 
upokojencev oziroma skupi-
ne Starejši za starejše ...

Starostniki že tarča prevar
Širjenje koronavirusa še posebej ogroža starejše ljudi in kronične bolnike, ki morajo biti zato še bolj 
pozorni na samozaščitne ukrepe, kar so nekateri prevaranti že začeli izkoriščati. 

Pomoč pri nakupih in plačilu položnic sprejmite samo od 
znanih ljudi, neznance pa lahko odslovite, nikakor pa jim 
vnaprej ne dajajte denarja. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski krimi-
nalisti so v noči na nedeljo 
na območju Kranja obrav-
navali kaznivo dejanje, ki 
je bilo proti eni osebi stor-
jeno z orožjem, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 
Ker preiskava še poteka, po-
licija podrobnosti o primeru 
še ne razkriva. Pojasnili so 

le, da so na kraju našli sle-
di streljanja, da poškodovan 
ni bil nihče, manjša škoda 
pa je nastala na vhodnih vra-
tih stanovanja. »Razen pri-
javitelja ni bil ogrožen nih-
če drug. Preiskava poteka v 
smeri suma storitve kazni-
vega dejanja zoper življenje 
in telo,« je povedal Bojan 
Kos, predstavnik za odnose 
z javnostmi PU Kranj. 

Nočno streljanje v Kranju 

Simon Šubic

Kranj – Na sodiščih od včeraj 
opravljajo naroke in odloča-
jo le v nujnih zadevah. Raz-
pisane naroke v vseh ostalih 
zadevah so preklicali, v času 
trajanja posebnih ukrepov 
pa zanje procesni roki ne te-
čejo, prav tako se ne vročajo 
sodna pisanja. Če je bilo so-
dno pisanje vročeno, začne-
jo teči procesni roki prvi nas-
lednji dan, ko prenehajo ve-
ljati posebni ukrepi, ki bodo 
trajali do 16. maja oziroma 
preklica. 

Med nujne zadeve se med 
drugim štejejo kazenske za-
deve za priprte osebe in tuj-
ce, postopki v zadevah zava-
rovanja, izvršilne zadeve v 
zvezi z vzgojo in varstvom 
otrok ter preživninskimi ob-
veznostmi, nepravdne zade-
ve o pridržanju oseb v psihia-
tričnih zdravstvenih organi-
zacijah, spori za objavo po-
pravka objavljene informa-
cije, popis zapustnikovega 

premoženja, razen v prime-
rih, ko je potrjena smrt za-
pustnika zaradi okužbe s 
koronavirusom ali je vzrok 
smrti neznan, zadeve prisil-
ne poravnave in stečaja ...

Razen v nujnih zadevah v 
času trajanja posebnih ukre-
pov stranke njihovi poob-
laščenci in druge osebe ne 
smejo vstopati v sodne stav-
be, vloge lahko vlagajo le po 
pošti ali preko portala eSod-
stvo, za komunikacijo s so-
dišči pa uporabljajo elek-
tronske naslove in telefon-
ske številke v času uradnih 
ur. V nujnih zadevah pa se 
morajo stranke, njihovi po-
oblaščenci in druge osebe, 
ki želijo podatke v zvezi s 
postopkom, predhodno na-
javiti po elektronskih naslo-
vih in telefonskih številkah v 
času uradnih ur. Omejena (a 
ne izključena) bo tudi priso-
tnost predstavnikov medijev 
na javnih obravnavah. 

Za vse primere, ki niso za-
jeti v navedenih primerih, 

so sodišča določila po eno 
vstopno točko v sodno stav-
bo, na kateri se izvajajo vsi 
potrebni preventivni ukrepi 
za preprečitev virusne okuž-
be. Osebam, ki kažejo jasne 
znake okužbe zgornjih dihal 
(kašelj, kihanje, oteženo di-
hanje), bodo vstop v sodno 
stavbo preprečili.

Tudi na državnih tožil-
stvih do nadaljnjega ne bodo 

sprejemali strank, informa-
cije o poteku kazenskih po-
stopkov bodo podajali po te-
lefonu oz. e-pošti, pisne vlo-
ge pa sprejemali po navadni 
oziroma elektronski pošti. 
Poslovanje so prilagodile 
tudi notarske pisarne, kjer 
se morajo stranke za obisk v 
notarski pisarni predhodno 
najaviti po telefonu ali elek-
tronski pošti. 

Sodišča samo o nujnih zadevah
Posebnim ukrepom za zajezitev koronavirusa so se pridružili tudi v pravosodju; sodišča obravnavajo in 
odločajo samo v nujnih zadevah, močno so omejili tudi vstop v sodne stavbe. 

Tudi na sodiščih izvajajo ukrepe za preprečitev okužbe.

Kranj – Kranjski policisti so v petek pozno popoldan obrav-
navali prijavo lahkih telesnih poškodb pri moškem. Na jav-
nem kraju so k njemu pristopile tri osebe in ga poškodovale. 
Policisti so osumljence že identificirali, dogodek pa vodijo v 
smeri kaznivega dejanja.

Pretepen na javnem kraju

Simon Šubic

Kamnik – Policija preisku-
je kaznivo dejanje ropa, ki 
ga je neznani storilec izve-
del v četrtek popoldan v Ka-
mniku. Nekaj pred 16. uro 
je moški vstopil v eno od tr-
govin v Kamniku, kjer je z 
nožem zagrozil prodajalki 

in odtujil nekaj deset evrov 
gotovine, nato pa peš pobeg-
nil. V dogodku ni bil nihče 
poškodovan. Policisti nada-
ljujejo zbiranje obvestil in 
iščejo storilca, ki je po oce-
ni prodajalke star od 25 do 
30 let, visok 185 centimetrov 
in suhe postave, med ropom 
pa je nosil temna oblačila. 

Z nožem zagrozil trgovki
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Kranj – Uprava RS za zaščito in reševanje državljanke in dr-
žavljane prosi, da ne kličete na klic v sili na številko 112, če ne 
potrebujete nujne medicinske ali nujne veterinarske pomoči, 
pomoči gasilcev, gorskih in jamarskih reševalcev ter drugih 
reševalnih enot. Za iskanje zanesljivih informacij v zvezi z no-
vim koronavirusom pokličite na brezplačno telefonsko številko 
080 1404, še obveščajo. 

Za koronavirus ne kličite na 112



Umrl je Lorenzo Brino, ki je v seriji Sed-
ma nebesa igral enega izmed dvojčkov 
zakoncev Camden. Zanj je bila usodna 
prometna nesreča. Star je bil enaindvaj-
set let. Brino je bil po poročanjih tujih 
medijev edini udeleženec v nesreči. Med 

vožnjo naj bi izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drog. 
Okoliščine nesreče še preiskujejo. Igralec od nastopa v 
omenjeni seriji ni imel vidnih vlog.

Umrl je otroški zvezdnik serije Sedma nebesa

Z grammyjem nagrajena pevka Billie 
Eilish (18) je v Miamiju začela svojo sve-
tovno turnejo. Pevka, ki je prepoznavna 
po svojem stilu ohlapnih in prevelikih 
oblačil, je pred pesmijo  All the Good 
Girls Go to Hell v videu spregovorila o 

svojih pogledih na ocenjevanje ženskega telesa. Medtem 
se je na posnetku počasi slekla do nedrčka in njeni obože-
valci so ponoreli. »Če se oblačim udobno, nisem ženska, 
če se slečem, sem cipa,« so bile besede Eillishove, ki je 
svoje oboževalce opomnila, da ni prav, da nekoga sodimo 
po zunanjosti, in da tudi ni prav, da je vrednost nekoga 
odvisna od tujega dojemanja.

Billie Eilish odvrgla oblačila

Katie Holmes (41), ki se je leta 2012 loči-
la od Toma Cruisa, je kot samska mama 
med drugimi kar nekaj zadnjih let name-
nila zaščiti hčerke Suri pred paparaci. 
Kot pravi igralka, si je zelo želela, da sta 
čim več na zraku, zato sta včasih v park 

hodili celo ob šesti uri zjutraj, da sta lahko uživali v miru 
druga z drugo. Suri je danes stara štirinajst let in po bese-
dah njene mame se razvija v odločno osebo z močnim 
karakterjem. »Veliko sem vlagala v njeno individualnost. 
Da je samosvoja, močna, samozavestna,« je še povedala 
Holmesova.

Kako je Katie Holmes zaščitila hčerko

Ameriška pevka Paramore's Hayley Wil-
liams (31) je izdala album  z naslovom 
Petals for Armor, za katerega pravi, da je 
bil zanjo terapevtski. Ob ločitvi od moža 
Chada Gilberta leta 2017 je pevka padla v 
hudo depresijo, kar se je odražalo na nje-

nem telesu. Takrat je tehtala le okoli štirideset kilogramov. 
Kot pravi, so jo kolegi iz skupine prepričali, da je začela 
jesti, toda svoje tegobe je lajšala tudi z alkoholom. »Ko je 
depresijo zamenjala jeza, je šlo na bolje. Skozi jezo sem 
spoznala stvari, ki so se mi zgodile in niso bile v redu,« je 
povedala pevka, ki meni, da je dolgo živela v nezdravem 
razmerju.

Pevka spregovorila o ločitvi in depresiji

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

S
odelujoče v odda-
ji Preživetje v div-
jini bo na preiz-
kušnjo pripravljal 
Brane T. Červek, 

na tem področju eden naj-
bolj usposobljenih ljudi na 
svetu. Brane je certificirani 
inštruktor preživetja v div-
jini z več kot tridesetletnimi 
izkušnjami. O tehnikah pre-
živetja v naravi uči tako voja-
ške specialne enote kot civi-
liste v tujini in pri nas, sode-
luje tudi pri usposabljanju 
slovenskih vojakov za naj-
zahtevnejše misije v Iraku, 
Afganistanu, Čadu in drug-
je. Več kot dve leti je preži-
vel med domorodci v zahte-
vni avstralski naravi in je edi-
ni Evropejec, ki je pomagal 
usposabljati tudi specialne 

enote pripadnikov vojsk 
ZDA, Velike Britanije, Avs-
tralije in Francije. 

Červek bo svoje nepre-
cenljivo znanje in edinstve-
ne veščine delil s sodelujoči-
mi v oddaji Preživetje v div-
jini, ki na Planet TV prihaja 

že danes zvečer ob 21. uri. 
V prvi oddaji se bo z Brane-
tom v gozd odpravil 34-letni 
Simon iz Novega mesta, ki 
bo ob inštruktorjevi pomo-
či opravil več izzivov, a noč 
v naravi bo moral preživeti 
povsem sam. 

V naravi ni nič samoume-
vno, zato jo številni podce-
njujejo, pravi Brane. »Poja-
vijo se stres, utrujenost 
in nezaupanje, kar vodi k 
napakam,« pove in doda, 
da si večina dandanes ne 
zna poiskati niti pitne vode 
ali jo pripraviti tako, da je 
pitna. Brane bo tako pusto-
lovce in pustolovke v odda-
ji najprej naučil različnih 
tehnik, ki pomagajo preži-
veti v surovem in neizpro-
snem okolju brez običajnih 
pripomočkov, ki nam lajša-
jo življenje, nato pa se bodo 
soočili z zahtevnimi izzivi 
ter preživeli noč v divjini. 
Da bi izzive uspešno pre-
magali, bodo morali sode-
lujoči uporabiti usvojene 
preživetvene tehnike, a pra-
vi preizkus pravzaprav ni 
soočenje z naravo, ampak s 
samim sabo. 

PREŽIVETJE V DIVJINI
Resnična pustolovščina Preživetje v divjini bo na Planet TV prvič na sporedu danes zvečer. 

Brane T. Červek prihaja na male zaslone danes zvečer. 

Alenka Brun

T
elekom Slovenije 
je svojim uporab-
nikom brezplačno 
nadgradil vse tele-
vizijske program-

ske sheme z otroškimi, doku-
mentarnimi, poljudnoznans-
tvenimi, filmskimi in športni-
mi vsebinami, so zapisali na 
svoji spletni strani. Za otroke 
so v vseh programskih she-
mah omogočili brezplačen 
dostop do kanalov Nickelode-
on, Jim Jam, Minimax in Da 

Vinci Learning. Ob tem je en 
mesec na voljo tudi brezplač-
ni dostop do mobilne aplika-
cije DaVinci Kids, kjer so vse-
bine namenjene otrokom od 
šestega do dvanajstega leta. 

Za ljubitelje dokumentar-
nih in poljudnoznanstvenih 
vsebin je Telekom Sloveni-
je v vse programske sheme 
brezplačno dodal AMC, Ani-
mal Planet, Discovery Chan-
nel, HGTV, ID Xtra, TLC, 
Travel Channel, 24Kitchen, 
National Geographic, Via-
sat History, Viasat Nature in 
Viasat Explore. 

Od športnih programov 
so v vseh shemah dodatno 
brezplačno na voljo Euros-
port 1, Eurosport 2 in Euros-
port 4k, do konca meseca pa 
tudi vsi programi Šport TV. 
Ljubiteljem filmov pa Fox, 
Fox Life, Fox Crime in Fox 
Movies.

T-2 naročnikom televizi-
je brezplačno odpira celotno 
programsko shemo XL HD, 
VOYO in Grand Slam X, pri 
A1 pa bo razširjena televizij-
ska shema uporabnikom na 
voljo do konca aprila oziro-
ma do preklica. 

Tudi pri Telemachu so se 
odločili, da do 4. maja odkle-
nejo dodatne programe in 
tako ponudijo najrazličnej-
še vsebine. Poleg tega odkle-
pajo tudi Video klub, tako da 
bodo na voljo vsi katalogi in 
programi, za katere so pri-
dobili soglasje za odklepan-
je, so še zapisali v obvestilu 
na svoji spletni strani.

Nekateri operaterji so se 
odločili še, da naročnikom 
mobilnih storitev ta mesec 
podarijo dodatne gigabaj-
te prenosa podatkov v Slo-
veniji. 

ODKLEPAJO PROGRAME
Telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, T-2, Telemach in A1 so se odločili, da v nastali situaciji 
zaradi koronavirusa brezplačno nadgradijo dostop do televizijskih vsebin.
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Veliko se je govorilo o njem: o velikem prihodu Micheli-
novega vodnika v Slovenijo. Še večja so bila pričakovanja, 
ugibanja, špekulacije. Zadnje so sedaj potihnile, a priča-
kovanja so zagotovo ostala. Koronavirus je namreč poskr-
bel, da 18. marca izida prvega Michelinovega vodnika za 
Slovenijo ne bo. Michelin, Slovenska turistična organiza-
cija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 
po tehtnem premisleku sprejeti odločitev, da se napove-
dani in zelo pričakovani dogodek Michelin Star Revelation 
Slovenija 2020 preloži na poznejši datum. Posledično je 
tudi razglasitev seznama najboljših slovenskih restavra-
cij, uvrščenih v prvi Michelinov vodnik za Slovenijo, pre-
stavljena na kasnejši termin. Točen datum bodo objavili 
naknadno.

Razkritje dobitnikov Michelinovih zvezdic 
prestavljeno
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Tiho je stala tam v temi,
v srcu nosila je njegovo ime. 
Želela si je le, da rad bi jo imel,
želela si je le, da bi jo objel. 
Objel kot takrat, 
ko še iskreno rad jo je imel. 
Ljubila ga je,
ljubila z vsem srcem,
a tako sama je bila. 
Čutila je, da že dolgo
nazaj jo pozabil je. 
Svoje srce je zaprla, 
ga za pravo ljubezen je shranila,
da jo ena beseda več ne bo ranila. 
Pogumno je vstala
in se pravi ljubezni na pot podala.

Lea Lukanec

»Pogumno je vstala in se pravi ljubezni na pot podala.« 
Poznamo več vrst ljubezni, želim vam vsem samo tistih 
pravih. Pomlad se prebuja in v tem času nastajajo najlep-
še pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Ljubila 

PESMI MLADIH

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Novi koronavirus je močno spremenil vsakdanje življenje 
šolarjev, ki so prikrajšani tudi za druženje z vrstniki. Čas 
si lahko krajšate s pisanjem o tem, kaj počnete, ko morate 
dneve preživljati med štirimi stenami, vaše prispevke pa 
bomo objavili tudi na tej strani. Če raje rišete, pa nam nari-
šite, kako preživljate svoj čas. Zapise in risbe nam pošljite 
na elektronski naslov mateja.rant@g-glas.si ali na naslov 
Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Pišite in rišite o tem, kaj počnete doma

Mateja Rant

S
kupnost šol Bios-
fernega območja 
Julijske Alpe pove-
zuje 38 osnovnih 
in podružničnih 

šol ter šest območnih enot 
Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Na drugem sre-
čanju s predstavniki parka 
so ravnateljem teh šol pred-
stavili idejo ukinitve plastike 
za enkratno uporabo v okvi-
ru stremljenja h krožnemu 
gospodarstvu, ki so jo naslo-
vili Brez plastike do učenca.

Kot primer dobre prak-
se so predstavili dosedan-
ja prizadevanja za zmanj-
šanje plastike v Osnovni 
šoli prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled. V preteklem letu jim je 
namreč uspelo porabo pla-
stike zmanjšati za več kot 
pol tone z ukrepi, kot je na 
primer naročanje jogurtov 
v večjih desetlitrskih paki-
ranjih, uporabo steklenic 
namesto plastenk in papirne 

embalaže za malico names-
to plastične folije. Ravnatel-
jica Osnovne šole Bled Nata-
ša Ahačič je potrdila, da se z 
aktivno vključenostjo učen-
cev z majhnimi koraki lah-
ko stori veliko. Kot so pojas-
nili v javnem zavodu TNP, so 
ravnatelji dobro sprejeli ide-
jo o šolski prehrani in nara-
voslovnih dneh brez plas-
tike in embalaže za enkrat-
no uporabo, ki je ni mogoče 

reciklirati, kar posledično 
prinese zmanjšanje količine 
zbrane odpadne embalaže. 
Ob tem pa so izpostavili tudi 
nekaj izzivov, zato so se na 
koncu strinjali, da bodo naj-
prej poskušali uvajati neka-
tere manjše ukrepe, nato pa 
skupaj z javnim zavodom 
TNP poiskati ustrezno reši-
tev za posamezno šolo ter v 
prihodnje šolsko leto stopiti 
brez plastike.

Zbrane so na srečan-
ju seznanili tudi s spletno 
platformo za šole Triglav-
ska zakladnica. Prek omen-
jene spletne platforme želi-
jo osnovnošolcem približa-
ti vsebine na temo ohranja-
nja narave in biodiverzite-
te, obenem pa opolnomoči-
ti učitelje z vsebinami, pri-
lagojenimi učnim načrtom, 
in različnimi učnimi pripo-
močki.

BREZ PLASTIKE 
Ukinitev plastike za enkratno uporabo v osnovnih šolah je bila osrednja tema srečanja ravnateljev 
Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe, ki ga je javni zavod Triglavski narodni park (TNP) v 
začetku marca pripravil v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj.

Osrednja tema srečanja Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe je bila ukinitev 
plastike za enkratno uporabo v šolah. / Foto: arhiv javnega zavoda TNP

Alenka Brun

N
aslednji dan se 
je skupina z dži-
pi odpravila še 
na safari okrog 
jezera Manyara. 

Elizabeti se zdi zanimivo, 
v kakšnem sožitju tam živijo 
divje živali, dokler seveda ne 
postanejo lačne … 

»To je bila prava odprava 
na Kilimandžaro, ki smo jo 
združili še s turističnimi ogle-
di najpomembnejših zna-
menitosti na poti in safari-
jema. Kot sem že povedala: 

sam vzpon na Kilimandžaro 
ni tehnično zahteven, lahko 
ga primerjamo z vzponom na 
Viševnik, a ker višina dela svo-
je, je za vzpon potrebna ustre-
zna aklimatizacija in treba je 
ubogati izkušene vodnike, ki 
držijo primeren tempo hoje. 
Na vrhu kraterja sta se zače-
la in sneg, zato so nam zelo 
prav prišle male dereze, dru-
gače pa je pot do Uhuru Peaka 
lepa, široka in zložna.«

Potemtakem je vzpon na 
Kilimandžaro primeren 
za vsakogar? Je, če se nanj 
psihično in fizično pripra-
vi, pravi Elizabeta. »Najprej 

je potrebna močna želja, 
potem dobra kondicija, saj 
je skupaj okrog 72 kilome-
trov poti in precej višinske 
razlike. Ne nazadnje je tudi 
finančni zalogaj. Že letal-
ske vozovnice so drage. Na 
naši odpravi nas je sprem-
ljalo devet vodnikov in 38 
nosačev, kar stane pri tovrst-
ni organizaciji trekinga tudi 
kar nekaj denarja.«

Domov se niso vrnili le z 
enim vtisom. Morda se je v 
spomin prav posebej vtis-
nilo parjenje leva in levinje, 
kar so doživeli na lastne oči. 
»Da to vidiš čisto od blizu in 
doživiš v njihovem narav-
nem okolju, se te res neka-
ko dotakne. V Arushi smo 
prisostvovali pravi baptis-
tični maši, kjer so domači-
ni prepevali molitve kot naj-
bolje uglašen zbor. Z zaprti-
mi očmi in solzami v očeh so 
vili roke proti nebu, plesali, 
predano peli in ploskali ob 
spremstvo ansambla – tudi 
tega ne bomo nikoli pozabi-
li,« pripoveduje Elizabeta. 

Še posebno ji je ostala v 
spominu energija z začet-
ka poti, ki je nastala ob petju 

dobrodošlice njihovih vodičev 
in nosačev, priljubljene pesmi 
Jambo Bwana. Prepričana je, 
da so enakega mnenja vsi čla-
ni odprave. Ker jim je bila tako 
všeč, so jo peli vsako jutro. 

»Vsekakor se je treba spre-
hoditi tudi skozi vasice, kjer 
prebivajo tisti ''mali'', čis-
to običajni prebivalci; kjer 
zaznaš pravi utrip življen-
ja in pogledaš v temne očke 
ljubkih temnopoltih otrok. 
Vse to je tista prava Afrika, 
Tanzanija, ki jo lahko doži-
viš samo ob pravem trenut-
ku, na pravem mestu, s pra-
vimi ljudmi,« pripoveduje 
Elizabeta.

O tem, kako so Bohinjci 
osvajali streho sveta v Afri-
ki, je Elizabeta v domačem 
okolju pripravila tudi poto-
pisno predavanje. V smehu 
pove, da je bil obisk rekor-
den. »Res dober občutek, 
da je naš vzpon požel toliko 
zanimanja. Ljudje na cesti 
nas ustavljajo in nam česti-
tajo, nekatere potem zanima 
tudi kaj več in se večkrat raz-
vije klepet kar na običajnem 
sprehodu ali ob obisku lokal-
ne trgovine.« 

Zaupa nam še, da so bili 
v skupini tudi taki, ki so bili 
prvič po svetu ali celo prvič 
na letalu.

Naslednji načrtovani sku-
pni podvig bo najbrž vzpon 
na Ararat, najvišji vrh Turči-
je, na glas razmišlja Elizabe-
ta. Na Kilimandžaro se bo z 
novo odpravo vrnila januar-
ja prihodnje leto, ponovno 
ob polni luni. Mogoče bodo 
potepanju dodali še dva dne-
va Zanzibarja. Marca pa ju s 
soprogom in skupino pono-
vno čaka obisk Himalaje, 

treking, kjer bodo odkrivali 
Katmandu in Pokharo – pri-
merja ga z Bledom v Nepalu. 
»To je namreč malo letoviš-
ko mestece ob jezeru z otoč-
kom, na katerem je romar-
ska cerkev. Do nje vozijo 
posebni čolni, zato res malo 
spominja na Bled.«

Načrtov Sergiju in Elizabe-
ti Hlede ne manjka in vedno 
znova se jima porajajo novi, 
upata samo, da jima bo zdra-
vje še dolgo služilo in da bos-
ta lahko vse te pobožne želje 
tudi uresničila. (Konec)

BOHINJCI NA STREHI AFRIKE (3)

 Elizabeta in Sergij Hlede / Foto: osebni arhiv

Verjetno se tovrsten prizor vtisne v spomin ... / Foto: osebni arhiv
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T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TDržava v državi
Kaj lahko povzroči (pol)

vojaška organizacija, ki ni 
pod državno kontrolo, kaže 
zgodovina nemškega SS. 
Dne 17. marca leta 1933 so 
v okviru nemškega SS usta-
novili posebno enoto, ki naj 
bi skrbela samo za Hitlerje-
vo varnost. Organizacija SS 
(zaščitni vod) je bila sicer 
ustanovljena leta 1925, ko 
sta se združili Stabswache 
(štabna straža) in Stosstrup-
pe (Hitlerjeva udarna eno-
ta) v elitno, številno omeje-
no enoto Nacionalsocialisti-
čna nemška delavska stran-
ka (NSDAP). Njena glavna 
naloga je bila varovati vod-
stvo nacionalsocialistične 
stranke.

Ko je bil Himmler leta 
1929 imenovan za drža-
vnega vodjo SS, je pove-
čal število njenih čla-
nov na petdeset tisoč, dal 

organizaciji vidne ozna-
ke in jo spremenil v elit-
no enoto, ki je temeljila na 
rasistični ideologiji. Pred-
pisal ji je ustroj po strogih 
rasističnih načelih in pose-
bne uniforme (črne barve z 
mrtvaško glavo in dvojnim 
S). SS je imel pomembno 
vlogo pri vseh Hitlerjevih 
prevratih, ko pa je leta 1933 
nacizem v Nemčiji postal 
državna ideologija, je pos-
tala najmočnejše in najne-
varnejše orodje nacistične-
ga sistema.

Pred izbruhom vojne je 
organizacija SS prekršila 
državni monopol nad oro-
žjem. Ustanovila je poseb-
ne vojaške enote, ki so bile 
podrejene izključno Hitler-
ju. Ena izmed njih, ustanov-
ljena 17. marca leta 1933, naj 
bi skrbela samo za njegovo 
varnost. 

Leta 1939 je SS dobil svoja 
sodišča, ločena od vojaških 
enot. To je bil začetek obo-
roženih oddelkov SS v okvi-
ru nemške vojske. Med voj-
no so se oddaljili od naloge, 
ki jim je bila namenjena kot 
policiji. Niso bili več četrti 
sestavni del nemške arma-
de. To so bile enote, ki jih je 
vodstvo nacistične Nemčije 
uporabljalo tam, kjer je bila 
nevarnost, da navadna voj-
ska odpove, kot na primer 
pri pobijanju prebivalstva, 
iztrebljanju Židov, voden-
ju koncentracijskih tabo-
rišč. Postali so strah in tre-
pet v vseh zasedenih drža-
vah, odgovorni pa so bili 
samo svojemu vodstvu in 
Hitlerju.

V Tretjem rajhu (ozna-
ka za nemško državo v času 
nacizma med letoma 1933 in 
1945) je iz SS postala država 

v državi – »esesovska drža-
va«. Do konca vojne so usta-
novili 38 esesovskih divi-
zij, ki so imele komandanta 
armade in več komandantov 
korpusov. Od devetsto tisoč 

esesovcev jih je bilo skoraj 
dvesto tisoč tujcev, kar doka-
zuje izredno potrebo po 
novih kadrih in žal tudi to, 
da je ljudi privlačila skrajno 
rasistična ideologija.

Iskrice in izreki
   Zakonski stan je kot življenje – to je bojišče in ni z 

rožicami postlano. (Robert Louis Stevenson)
   Ni umetnost postarati se, umetnost je, kako to pre-

našati. (Johann Wolfgang Goethe)
   Ne ozirajte se na to, kar pravijo kritiki. Nobenemu 

kritiku še niso postavili spomenika. (Jan Sibelius)
   Pogled na pijanca je najboljši poduk o vrlinah trez-

nosti. (Anaharsis)

Smeh bi greh
   »Upam, da nisi pripeljala novega fanta domov, ko 

me ni bilo. Če boš to storila, bom v velikih skrbeh.« 
»Saj sem vedela. Šla sem k njemu, naj raje skrbi 
njegovo mamo.«

Samo Lesjak

I
zjemno dejavno doma-
če Kulturno-umetniš-
ko društvo LIK Naklo, ki 
vselej skrbi za raznovrs-
ten umetniški spored, je 

tokrat v goste povabilo prav 
posebne umetniške ustvar-
jalce. Predstavili so se slikar-
ji Natasha Villone, Dmitrij 
Trusov ter Marina Trusova, 
ki je na ogled postavila tudi 
svoje barvite lutke.

Natasha Villone je ume-
tnica, rojena v majhnem 
ruskem mestu Orel, ki leži 
med Moskvo in Kijevom. 
Od otroških let ji je veliko 
pomenilo risanje in slikan-
je. S slikanjem se je kasneje 
preživljala kot slikarka moti-
vov na pladnje, delovala pa je 
tudi pri ustvarjanju gledališ-
ke scenografije. Prelomnico 

predstavlja selitev v Ameri-
ko, kjer je sprva slikala obi-
čajne ruske motive: zime z 
ultramarinsko modrimi hri-
bi, poletja s kopicami sena ... 
Njena želja je bila pričarati 

preprosto toplino in obču-
tek varnosti, občutek, ki smo 
ga že skoraj izgubili – tega se 
drži še dandanes. Pred šesti-
mi leti se je z družino prese-
lila v Slovenijo, navezanost 
na otroke ter njihova odkri-
tost ter dobrosrčnost pa se 
izkazujejo tudi v slikarskih 
temah.

Dmitrij Trusov pripada 
smeri dekorativnega slikar-
stva, svoj stil opredeljuje kot 
kreativnost na stičišču naiv-
nega realizma, simbolizma 
in futurizma. 

Marina Trusova je svo-
jo ljubezen do umetnos-
ti in oblikovanja interierjev 
združila v unikatnem obli-
kovanju lutk, ki so name-
njene predvsem dekoraciji 
prostorov. Že od otroštva je 

vpijala vso pestrost in živa-
hnost barv uralskih pravljic 
in narodne folklore – od pre-
lepe boginje, ki se je spre-
menila v kuščarico s kro-
no, do rusalke in jelena, ki z 
udarci kopit izbija dragoce-
ne kamne. Upodablja pozi-
tivne trenutke življenja, saj 
želi ustvariti iluzijo popol-
nega sveta, kjer se na brego-
vih čistih rek bohotijo čudo-
vite rože. Njene lutke pa pri-
našajo veselje, mir in har-
monijo ter rišejo nasmehe 
na obraze.

Obiskovalci so bili nad 
razstavljenimi deli navdu-
šeni, učenci domače osnov-
ne šole pa tudi nad razkoš-
nimi lutkami, ki so gostova-
le pri njih – in obljubljajo, da 
se še vrnejo.

ČAROBNI SVET
V Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v Naklem je vse generacije obiskovalcev očaral Čarobni svet – 
razstava, obogatena z lutkovno predstavo, kjer so se predstavili trije pri nas živeči ruski umetniki.

Gostujoče umetniške ustvarjalce je predstavila predsednica KUD LIK Naklo Alojzija Murn. 

Čudoviti čarobni svet, kjer lutke zaživijo … 
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Kinematografski podjetji Cineplexx in Kolosej sta v Slove-
niji že pred sprejetjem Odloka o začasni prepovedi pro-
daje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki 
je stopil v veljavo včeraj, zaprli svoja vrata. Zaradi nastale 
situacije in prisotnosti koronavirusa sta se namreč oba 
najprej odločila za striktno upoštevanje navodil in omejila 
obisk, a ker je bila razglašena epidemija, sta zaprla vrata 
svojih kinodvoran. Želita si in upata, da bodo ljudje spoš-
tovali navodila pristojnih institucij, da se širjenje bolezni 
omeji, ter da se življenje čim prej vrne v stare tirnice. 

Kolosej in Cineplexx sta zaprla vrata kinodvoran

Samo Lesjak

V 
negotovih dneh, 
ko se zadržu-
jemo doma in 
z zaskrbljeno-
stjo spremlja-

mo novice o širjenju novega 
koronavirusa, se je po vsej 
Italiji začela oglašati glasba 
z balkonov, pridružujejo pa 
se ji še druge države – tudi 
naša. Tako se je v nedeljo ob 
18. uri s številnih balkonov 
ter domačih teras zaslišalo 
petje ter igranje na inštru-
mente tako poklicnih glas-
benikov kot tudi ostalih lju-
biteljev glasbe, ki so se s tem 

pridružili sporočilu o pove-
zanosti ter upanju, ki pri-
haja skozi glasbo. Njihove 
glasbene točke je bilo moč 
spremljati tudi po družbe-
nih omrežjih, tako bo tudi v 
prihodnje. Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti se pri-
družuje pobudam sloven-
skih glasbenikov k skupne-
mu petju in muziciranju po 
vseh krajih v Sloveniji, dose-
danje ter tudi prihodnje pro-
jekte pa lahko spremljate na 
njihovi spletni FB-strani. 
Kot ugotavljajo, glasba zdru-
žuje, človeka navda s poziti-
vni čustvi in upanjem, zato 
si lajšajmo stiske s spontano 
pesmijo.

GLASBA Z BALKONOV

Tudi na Gorenjskem so se klicu k povezanosti in upanju 
skozi glasbo pridružili mnogi glasbeniki. V Kamniku je na 
trobento zaigral mlad uveljavljen glasbenik Gašper Selko. 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Optimist«

Zopet se vam oglašam in vas 
prosim, da mi malo pogledate 
v karte. Zanima me predvsem 
zdravje moje družine. Ker to je 
pač najpomembnejša stvar v 
življenju in brez tega ni niče-
sar. Zanima pa me še, ali se 
bomo kdaj selili v večje stano-
vanje ali hišo. Hvala vam in 
lep pozdrav.

Že po vaši šifri Optimist 
se razkrije, da ste po nara-
vi pozitivni in tako tudi na 
splošno naravnani. Pohval-
no, kajti brez tega je vse 
črno – kljub soncu, ki nas 
obdaja. Strinjam se z vami. 
Ko enkrat ni zdravja, se šele 
zavemo, kaj vse v resnici to 
pomeni. Če tega ni, je vse 
ostalo nepomembno. Lah-
ko ste pomirjeni, saj v vaši 
družini ne vidim nobenega 
posebnega odstopanja ali da 
bi bilo karkoli narobe. Seve-

da so dnevni stresi, ki pa so 
nekaj normalnega. Vsekakor 
se vam obeta selitev, jaz v 
kartah vidim manjšo hišo, 
lahko vam uspe že v tem letu, 
v drugi polovici, tam nekje v 
jeseni. Želim vam se lepo.

»Zima«

Velikokrat ste mi že odgovo-
rili. Hvala vam, da najdete 
čas. Zopet sem na začetku. 
Ne najdem energije in veselja. 
Kako bom zmogla službo, ves 
ta stres? Hči pričakuje tretje-
ga otroka; ali bo vse v redu, saj 
me skrbi?

Resnično vam svetujem, da 
se maksimalno potrudite v to 
smer, da vam v zdravstvenem 
smislu potrdijo upokojitev. 
Prepričana sem, da bi vam 
uspelo. Dela ne obvladate in 
vam vzame čisto vso ener-
gijo, ki jo sicer potrebujete 
za preživetje. Po pravici vam 

povem, da ste totalno izčrpa-
ni in izgoreli, zato ne morete 
občutiti veselja, niti nimate 
energije za karkoli. Vse to 
se zgodi takrat, ko vse okoli 
nas hiti naprej, mi sami pa se 
ustavimo, ker ne moremo iti s 
tokom naprej. Glede hčerke in 
novega dojenčka so vse skrbi, 
ki si jih delate, odveč. Vse bo v 
najlepšem redu. Na splošno 
imajo sedaj vsi otroci (vem 
iz prve roke) preveč oziroma 
veliko energije. In po eni stra-
ni je prav tako, bolje preveč 
kot pa nič. Glede splošnega 
zdravja imate sedaj pred 
seboj veliko boljše obdobje. 
Lepo vas pozdravljam.

 »2020«

Lep pozdrav in hvala za vse 
odgovore, ki sem jih do sedaj 
prejela od vas. Kako bo mož 
rešil zadevo z dedovanjem? 
Seveda mojih nasvetov ne 

sprejema. Želim si lepšega in 
boljšega življenja. Kako nap-
rej, ne vem. Kaj pa moje zdra-
vje in finance? Kajti obojega 
nimam ravno veliko.

Glede moža vam težko dam 
kakšen nasvet, saj on nikogar 
ne upošteva. Vsem svojim 
sorodnikom slepo zaupa in 
verjame v njihovo iskrenost, 
čeprav se na daleč vidi, da ni 
tako. Karkoli boste naredili v 
to smer, ni pametno, saj bos-
te samo vi na škodi. Pustite 
ga, naj sam pelje to zadevo 
naprej in slej ko prej bo sam 
prišel do pravega rezulta-
ta. Pri zdravju lahko kmalu 
pričakujete lepe in dobre 
spremembe. Glede financ 
pa morate postaviti meje. 
Preden vam zmanjka, dajte 
to vedeti v okolici, da prispe-
vajo, vi pa tisto, kar vam osta-
ne, privarčujete. Drugače ne 
gre. Grdo ali lepo. Srečno.

Pogledali bomo razlago troj-
ke kart, ki so v desnem kotu 
rubrike, in sicer za mesec 
februar. In imamo karte 
Bolezen, Oficir, Hrepene-
nje – če bi se odločili, da gle-
damo na zdravje, bi v prvih 
dveh kartah videli bolezen 
in obisk zdravnika ali celo 
bolnišnico. V tem primeru je 
tudi Hrepenenje uradna kar-
ta. V splošnem pomenu pa je 
napoved, da se umikajo neke 
stare težave, ki so povezane 
s službo in delom. Pismo, 
Zvestoba, Neiskrenost – 
nekdo nam bo hotel dokaza-
ti svojo poštenost, iskrenost. 
Lahko tudi z uradnim doku-
mentom, listino. Ali pa le z 
lepimi besedami priti do nas. 
Včasih gresta laž in resnica 
skupaj z roko v roki. Maček 
in pes, vsak s seboj nosi svo-
jo zgodbo in značilnosti. So 
ljudje, ki se niti ne zavedajo 
svojih laži. Svetuje se pozor-
nost, ta res nikoli ni odveč. 
Vdovec, Sporočilo, Ljubica 
– Vdovec prikazuje osebo, 
ki je na visokem duhovnem 
nivoju, ki nas lahko marsikaj 
nauči in nas razsvetli v lastni 

temi. Sporočilo, ki prihaja, 
bo romantično obarvano, 
saj karta Ljubica ne samo 
označuje osebo, ampak 
predstavlja tudi nežnost in 
romantiko. Nekaj denarja, 
Obisk, Veselje – prvi dve 
karti napovedujeta srečanje, 
obisk, ki ga lahko naredimo 
ali dobimo. Je vesele narave 
v vsakem primeru. Veselje 
je lahko neki veseli dogodek 
ali pa predstavlja srečen par, 
dve osebi, ki sodita skupaj. 
Seveda je lahko tudi ples ozi-
roma neka vesela in sprošče-
na družba, praznovanje … 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

M
aja nam 
smeje zau-
pa, kdaj je 
prvič vide-
la Matjaža: 

»To je bilo na prvem otroš-
kem folklornem taboru, ki 
ga je takrat organiziral JSKD 
v Dolenjskih Toplicah. Sta-
ra sva bila sedem, mogoče 
osem let.« Oba sta bila nam-
reč pri folklori: Maja je bila 
članica Kulturnega društva 
Folklorne skupine Karavan-
ke, Matjaž pa Folklorne sku-
pine Voše. Maja si je fanta s 
harmoniko že takrat zapo-
mnila. Potem je pred sla-
bimi tremi leti naletela na 
spletu na njegovo fotografi-
jo in spomin se je vrnil. »Pa 
sem ga malce ''podregala'' 
na Facebooku, če se spomi-
nja prvega tabora. Seveda se 
ni spomnil drugega, kot kaj 
je doživljal. Pa takrat je živel 
samo za harmoniko,« pripo-
veduje Maja, ki jo sicer veči-
na pozna predvsem z Radia 
Gorenc, kjer je moderatorka 
in pomočnica urednice.

Matjaž jo v njeni pripovedi 
dopolni, da ko ga je poiskala 
na Facebooku in mu pisala, 

je takoj vedel, da je to enos-
tavno to. »Kolegom na mor-
ju sem že kar obelodanil, da 
sem zaljubljen, pa je sploh 
še videl nisem,« šaljivo pove. 
Maja nadaljuje: »Nato sva se 
dobila, preskočila je iskri-
ca, šla sva na en zmenek pa 
na drugega in tretjega – in 
avgusta bo minilo tri leta, 
kar sva skupaj.«

Matjaž je glasbenik, tudi 
obe njegovi sestri igrata cit-
re. Njegov prvi instrument 
so bile orglice, pri petih letih 
pa je za rojstni dan dobil 
prvo harmoniko. »Začel 
sem z diatonično harmoni-
ko, s sedmimi leti pa še kla-
virsko,« pravi. Po končani 

osnovni in srednji glasbe-
ni šoli se je odločil še za štu-
dij pedagogike na akademi-
ji v Ljubljani. Danes harmo-
niko tudi poučuje in njegovi 
učenci na različnih festiva-
lih in tekmovanjih posegajo 
po najvišjih mestih – doma 
in v tujini. S tem pa ima tudi 
sam bogate izkušnje. Ko je 
bil star 12 let, je namreč pos-
tal svetovni prvak v igranju 
na diatonično harmoniko, 
isto leto pa je dobil še zlato 
priznanje na mednarodnem 
tekmovanju v igranju na kla-
virsko harmoniko. 

V mladosti je Matjaž igral 
tudi v radovljiškem har-
monikarskem orkestru. 

Mogoče bo v prihodnosti z 
učenci ustanovil kaj podo-
bnega, vendar se trenut-
no bolj usmerja v to, da bi 
združil kitaro ali bas kitaro 
in harmoniko, da bi učenci 
lahko dobili praktično izkuš-
njo oziroma osvojili dimen-
zijo tovrstne skupinske igre, 
skromno pove. Maja ga lju-
beče pogleda, potem pa 
doda: »Je tudi godec pri KD 
Jerbas, pri FS Ajda pa igra 
kontrabas. Domov je ''pri-
vlekel'' še trobento …« Zas-
meji se in nadaljuje: »Doma 
imamo cel glasbeni vrt ... Pri 
sestri igra včasih tudi citre. 
Pa še kmetijo imajo, tako da 
tudi po tej strani ne zmanjka 
dela.« Matjaž pravi, da mu 
je delo na kmetiji neke vrs-
te sprostitev, kurjenje odve-
čne energije.

Bil naj bi velik perfekcio-
nist, na kar kaže dejstvo, da 
tudi od sebe zahteva veliko. 
»Recimo da ga prosijo, da bi 
igral na pogrebu. Skladbo ali 
dve. Vadil bo dva dni, če bo 
treba,« nam razloži Maja. Da 
mora sebe najprej zadovolji-
ti, odgovori na njene besede 
Matjaž. Maja še doda, da pa 
se kot človeka zelo dopolnju-
jeta in podpirata pri delu, kar 
jo neizmerno veseli.

ZELO SE DOPOLNJUJETA 
IN PODPIRATA
Maja Tekavec je Tržičanka, Matjaž Kokalj pa prihaja z Ovsiš pri Podnartu. Matjaž je 32 let dopolnil 
letos januarja, Maja jih bo meseca maja. Njuna skupna zgodba se je začela pred tremi leti.

Matjaž Kokalj in Maja Tekavec

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo petdeset novoro-
jenčkov. V Kranju je bilo 29 porodov, od tega se je rodilo 
18 dečkov in 11 deklic. Najtežji je bil deček s 4295 grami, 
najlažji pa prav tako deček, tehtal je 2745 gramov. Na Jese-
nicah se je rodilo 21 otrok, od tega 11 dečkov in 10 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3960 gramov, najlažja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2980 gramov.

Novorojenčki

Ustvarjalci oddaje Ambienti, ki bo na sporedu na prvem 
programu Televizije Slovenija 21. marca ob 18. uri, so se 
odpravili v Kranjsko Goro. Hiša, ki jo bodo predstavili, 
se med drugim ponaša z garažo, kakršne se niti James 
Bond ne bi branil. V nogometno vijoličnem Mariboru so 
obiskali dom Marcosa Tavaresa,  rekorderja po številu 
zadetkov v slovenski nogometni ligi. Izvedeli boste, kaj 
je tisto, kar mu v življenju pomeni največ, in kdo je nosil 
hlače pri prefinjeni prenovi njihovega štajerskega gnez-
da.  Stanovanja tik pod streho, torej mansarde, praviloma 
ne nudijo presežka kvadratnih metrov. Tudi stanovanje na 
robu Ljubljane ni veliko. Arhitekti so s precej razmisleka in 
izvirnih rešitev dosegli zanimiv končen rezultat.

Obiskali so Marcosa Tavaresa in se ustavili 
v Kranjski Gori

Voditelj Boštjan Romih in nogometaš Marcos Tavares 

Fo
to

: a
rh

iv
 o

dd
aj

e 
(J

as
na

 M
ar

in
)



19

NAGRADNA KRIŽANKA
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Trem izžrebanim reševalcem križanke poklanjamo praktične nagrade.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan
ke) po šlji te do srede, 1. aprila 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

30 LET  
TRADICIJE

od leta 1990

www.ines.si 30.000 m2 delovnih površin več kot 40 strojev
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Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Domače z mediteranskim pridihom
Polenta in svinjina pogos-

to spadata v slovensko zalo-
go hrane. Da ne bo samo se-
stavina golaža, polenti do-
damo nekaj oliv, svinjino 
pa začnimo s česnom in ro-
žmarinom. Krožniki bodo 
'polizani'.

Za pripravo polente z oli-
vami potrebujemo: 250 g 
polente, 8 dl jušne osnove, 2 
dl mleka, 1 pest naribanega 
parmezana, 50 g oliv.

Olive narežemo na tanke 
rezine. Jušno osnovo zavre-
mo ter vanjo zakuhamo po-
lento. Ko se ta začne gostiti, 

prilijemo mleko in med me-
šanjem kuhamo še 5 mi-
nut. Primešamo parmezan 
in narezane olive. Posodo 
pokrijemo in pustimo stati 
10 minut.

Nasvet: Če nimamo na vo-
ljo jušne osnove, uporabimo 
vodo in jušno kocko ali do-
mačo vegeto.

Za pripravo vratovine s 
česnom in rožmarinom pot-
rebujemo: 4 kose svinjske 
vratovine, 4 stroke česna, 1 
žličko rožmarina, 1 žličko 
gorčice, sol in poper, 2 žlici 
olivnega olja.

Vratovino solimo, popra-
mo in na tanko premažemo 
z gorčico. Natremo s sese-
kljanim česnom in rožma-
rinom. Ponev močno segre-
jemo in šele nato vanjo vli-
jemo dve žlici olivnega olja. 
Nanj položimo pripravljeno 
meso in ga na hitro popeče-
mo, na vsaki strani približno 
od 3 do 5 minut.

Nasvet: Za bolj intenziven 
okus in mehkejše meso tega 
mariniramo že kakšen dan 
prej. Meso enako začinimo, 
ga položimo v posodo ter za-
lijemo z olivnim oljem.

Ingver se je pri nas že dobro udomačil in najpogosteje ga 
uživamo v različnih pijačah in pripravkih, ki pomagajo vzdr-
ževati zdravje v zimskem času, ko smo izpostavljeni različnim 
virusom, saj pomaga blažiti vnetja pri prehladih in okužbah 
z virusi, preprečevati nalezljive bolezni in krepiti imunski sis-
tem. Prav nam pride tudi zdaj, da se vsaj poizkušamo malo 
bolj zaščititi pred novim koronavirusom. Uporabimo ga lahko 
v slanih in sladkih jedeh.

Ingverjeva korenčkova juha

Potrebujemo: olivno olje, 200 g čebule, sol, česen, svež ingver, 1 
kg korenja, 1 krompir, 900 ml kokošje ali zelenjavne juhe, 56 g 
pinjol, 300 g čvrstega jogurta, med, timijan in črni poper.

V lonec damo malo olja in ga segrejemo na srednjem ognju. 
Dodamo 200 g narezane čebule, posolimo in dušimo 10 mi-
nut, da začne karamelizirati. Dodamo žlico sesekljanega česna 
in žlico sesekljanega ingverja, pražimo 2 minuti ter pazimo, 
da ju ne zažgemo. Olupimo in vmešamo narezano korenje in 
krompir ter dolijemo 900 ml juhe. Pustimo, da lahno zavre, 
pokrijemo in kuhamo še 18 minut oz. dokler se korenje in 
krompir ne zmehčata. Ohranimo na toplem. V globoki ponvi 
na vročem ognju na rahlo popražimo pinjole in jih pustimo, 
da se ohladijo. V skledi zmešamo jogurt, žličko medu, žlič-
ko nasekljanega timijana in pol žličke sveže zmletega črne-
ga popra. S paličnim mešalnikom zmešamo juho, skupaj s 
korenjem in krompirjem, da postane kremasta ter dodamo 
pražene pinije in jogurtovo mešanico. Solimo in popramo po 
okusu in takoj serviramo. Juho lahko pripravimo že 3 ali 4 dni 
prej in ji, preden jo želimo postreči, dodamo pražene pinjole 
in jogurtovo mešanico.

Puranje prsi v ingverjevi omaki

Potrebujemo rjav sladkor, sojino omako, 2 žlici ingverjeve ko-
renine, 6 strokov česna, pol žličke popra, 600 g filejev puranjih 
prsi, žlico koruznega škroba in skodelico kokošje juhe.

Pečico segrejemo na 190° C. V majhni kozici zmešamo 2 žlici 
rjavega sladkorja, 2 žlici sojine omake, nasekljan ingver, nase-
kljan česen in poper. Fileje namestimo na namaščen pekač in 
pokapljamo s polovico sojine mešanice. Nato damo v pečico 
in pečemo nepokrito 25–30 minut, nato zmanjšamo na 70 
°C. Medtem dodamo sojini mešanici še koruzni škrob, žlico 
rjavega sladkorja in 2 žlički sojine omake. Mešamo, da dobimo 
gladko zmes, nato dodamo še kokošjo juho. Zavremo in med 
mešanjem kuhamo 1–2 minuti, dokler se ne zgosti. Purana 
narežemo na kose in ga postrežemo z omako.

Ingverjeva solatna polivka

Potrebujemo 0,5 skodelice nasekljane čebule, 0,5 skodelice olja, 
tretjino skodelice jabolčnega kisa, 2 žlici vode, 2 žlici svežega 
nasekljanega ingverja, 2 žlici nasekljane stebelne zelene, 2 žlici 
paradižnikovega kečapa, 4 žličke sojine omake, 2,5 žličke rjavega 
sladkorja, 2 žlički limoninega soka, pol žličke nasekljanega česna, 
pol žličke soli in četrt žličke črnega popra. 

Vse sestavine damo v mešalnik, mešamo 45 sekund, da se 
polivka zgosti, in polijemo po solati.

Mojca Logar

Sedaj smo pa doma. Kdo 
bi si misli, da bomo doživeli 
kaj takega. Spomnim se voj-
ne za Slovenijo, tedaj ni bilo 
več šole, vsaj zame ne. Bila 
sem pri zobozdravniku, ko 
so razglasili zračni alarm. 
Vsi smo šli v zaklonišče. 
Premaknili smo se v klet 
zdravstvenega doma. Potem 
so pripeljali nosečnice, težje 
bolnice na posteljah. Tedaj 
sem pomislila, sedaj gre pa 
zares. 

No, sedaj gre tudi zares. 
V hudih časih ljudje skupaj 
stopijo, sedaj moramo biti 
vsak zase. Ko smo vsi doma, 
je v naši hiši sedem odraslih 
ljudi. Kar precej, čeprav hiša 
ni najmanjša, ni pa prav 
velika. Ko so bili otroci še 
manjši, sem se počitnic prav-
zaprav tudi malo bala, kako 
bom otroke zaposlila. Potem 
smo bili vsi veseli septembra, 
ko so se končno začele ob-
veznosti po urniku. Zdaj so 
otroci veliki, najstarejši so 
praktično odrasli. Kot pov-
sod je tudi v hiši treba vzpo-
staviti red, komando, kaj in 
kako bomo počeli. Prva stvar 
je kuhanje. Ker bomo vsi ves 
čas doma, bomo porabili ve-
liko več hrane. V običajnih 
delovnih dneh vsi pojedo vsaj 
dva obroka na terenu, v šoli. 
Torej naredimo seznam jedi 
in kuharjev. Kuhali bomo 
dvakrat na dan, kosilo in 
večerjo. V trgovino ne bomo 
hodili po vsako najmanjšo 
stvar. Kruh že ves čas pečemo 
doma, sedaj ga bomo porabi-
li še več. Ne bomo kupovali 
sladkarij in napol pripravlje-
nih živil, ki jih uporabljamo, 
ko smo v službi in nimamo 
toliko časa. Sedaj bomo pač 
kuhali in pekli, saj moramo 
biti doma. Če bomo jedli 
zgolj tople sendviče, lahko 

porabimo vsak dan pol kilo-
grama šunke in sira. Hladil-
nik je lahko vsak dan nabito 
poln in bo v trenutku prazen, 
če ne bomo imeli konkretnih 
kuhanih obrokov. V trgovi-
no bi raje hodila čim manj, 
po možnosti zvečer, in če se 
da, le v eno samo trgovino. 
Nič se niso upirali. Pecivo 
je pošlo v enem popoldnevu, 
torej so očitno spekli preveč 
okusnega ali pa bodo morali 
podvojiti količino. Natančno 
bomo uvedli čiščenje hiše in 
naredili še kaj za nazaj. 

Vsi bomo delali za šolo 
na daljavo, tako učitelji kot 
učenci. Najpomembneje je, 
da bi ostali v kondiciji za 
učenje. 

Učitelji vedno lahko dela-
mo, od doma ali v šoli. Sedaj 
se bomo preizkusili v vlogi 
dopisnih profesorjev in dija-
kov, učencev in študentov. 
Kadar smo imeli kakšnega 
športnika, ki je bil veliko 
odsoten, smo z njim večino 
snovi predelali na daljavo. 
Tam ni bilo nobenih težav, 
ker je bil dijak motiviran. 
Sedaj imamo celotno popu-
lacijo, kjer veliko mladih ni 
motiviranih. Morda jih bo 
resnost situacije prisilila, da 
bodo postali bolj odgovorni. 

Če bomo od doma delali 
starši, bo večja verjetnost, da 
bodo tudi otroci poprijeli za 
svoje šolsko delo. Pravzaprav 
je dolgčas, če smo tako ome-
jeni v gibanju in početju. 

Torej bo to za vse skupaj 
preizkus samodiscipline. In 
to je še najmanj ali pa naj-
več, kar lahko v takšnih situ-
acijah naredimo.

Doma
Janez Logar

Vsi smo presenečeni, bolje 
rečeno šokirani zaradi nasta-
le situacije. Otroci se pretira-
no ne obremenjujejo – vsaj na 
začetku prisiljene odpovedi 
pouka jim bo prijetno. Niti 
srednja niti starejša genera-
cija se še ni soočala z epide-
mijo (pandemijo) svetovnih 
razsežnosti. Trenutno nas 
najbolj skrbi, kaj če res pride 
do razpada zdravstvenega 
sistema oziroma če bo obole-
lih mnogo mnogo preveč. Še 
dobro, da lahko k preventivi 
največ pripomoremo sami 
s samoizolacijo. Kakšna bo 
gospodarska škoda, danes še 
nočemo razmišljati.

Kaj moramo storiti? Stro-
go izpolnjevati navodila in 
udejanjati samoizolacijo. 
Česa ne smemo storiti? Iz-
vajati samovolje, češ meni 
ne bo nihče govoril, kam 
bom hodil in s kom se bom 
družil. Trenutno res ni pravi 
trenutek za pretirano demo-
kracijo, saj tako ogrožamo 
svoje in druga življenja. Novi 
virus nam pravzaprav kaže, 
kako zelo smo postali pove-
zani na ravni celega sveta. 
In hkrati tudi tako nevarno, 
ranljivo soodvisni. Včasih 
se nismo zmenili za proble-
me Kitajske, danes imamo 
njihove težave na lastnem 
pragu.

Kaj ni dobro v takšnih situ-
acijah? Da nas zagrabi pani-
ka, kajti takrat pamet odpo-
ve. Malo smo to videli prejšnji 
četrtek in petek v živilskih 
trgovinah. Kljub opozorilom, 
da je blaga dovolj, smo ku-
povali preko vseh razumnih 
meja. V soboto so bile trgovi-
ne spet normalno založene. 
Torej obvladovanje lastnega 
strahu je precej pomembno. 
Delovanje iz pretiranega, pa-
ničnega strahu ni dobro. 

In kaj sedaj doma? Za 
nekatere se ne bo zelo veliko 
spremenilo. Upokojenci ste 
veliko doma, kmetje imate 
delovno mesto doma. Za šo-
larje in zaposlene je prisilni 
dopust oz. počitnice velika 
sprememba. Pa še družiti se 
ne smemo z drugimi. Osta-
nemo sami v hiši, v stanova-
nju. Kjer so odnosi znosni, je 
lažje organizirati dan. Pov-
sod pa ni tako. Odhod v služ-
bo in šolo je nekaterim olaj-
šanje. Zaradi preživetja nam 
ne preostane drugega, da 
postanemo bolj strpni drug 
do drugega. Naj si gremo še 
tako na živce, zaradi virusa 
moramo biti več skupaj. Spet 
velja preprosto pravilo: starši 
imamo večjo odgovornost kot 
otroci. V obdobjih negotovosti 
se bodo otroci ravnali po nas. 
Če bomo starši živčni in ner-
vozni, bodo otroci tudi. 

Zavežimo se zrelemu rav-
nanju, izvršujmo samoizola-
cijo. Bodimo optimistični, da 
bo družba uspešno obvladala 
epidemijo, da bomo ostali 
doma in da bomo zdravi. 
Ta čas lahko izkoristimo za 
spoznavanje drugih članov 
družine. Npr. starši lahko 
spoznavate lastne (odrasle) 
otroke. Spoznavanje pomeni 
predvsem spraševanje in po-
slušanje. Nikakor to ne pome-
ni deljenja nasvetov. Le kaj se 
nam bo moralo še zgoditi, da 
se bomo odločili raziskati, kaj 
nam je pri naši vzgoji uspelo 
dobro in kje smo zamočili. 
Vprašajmo svoje otroke. Veli-
ko nam bodo povedali. Otroci 
pa imamo pri živih starših 
neizmeren vir informacij o 
svojem rodu.

Nemogoča situacija

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Marec in april 
sta v Škofji Loki vsako leto 
posvečena pasijonskim dne-
vom. Zdaj pa so marca vsi 
dogodki po vrsti odpoveda-
ni, kaj bo z aprilskimi, pa 
tudi še ni jasno. Povsem brez 
»ohranjanja pasijonske kon-
dicije« v letih med uprizorit-
vama vendarle ne bodo. Prvi 
dogodek je bila predstavi-
tev mednarodne publikaci-
je Pasijonski almanah v So-
kolskem domu, v teh dneh 
pa bodo izšli tudi Pasijonski 
doneski, ki jih marca sicer 
ne bodo javno predstavlja-
li, nam je pa o tej pasijonski 
ediciji, ki bo izšla že pet-
najstič po vrsti, podrobno-
sti sporočila njena urednica 
Helena Janežič. 

»Publikacija z bogato vse-
bino in likovno podobo na-
govarja bralca v pripravah na 
slovesno uprizoritev Škofje-
loškega pasijona leta 2021, ko 
bo procesija praznovala 300. 
obletnico. Letošnjo številko 
začenjamo z velikonočnim 

voščilom Spev ob veliki noči, 
doživeto meditacijo izpod 
peresa klarise s. M. Katari-
ne Ambrož. O Jezusu Kris-
tusu, njegovi osebi in življe-
nju ter njegovih besedah, 
ki so izvir že dva tisoč let te-
koče reke ljubezni in miru, 
nam v svojevrstnem uvodni-
ku spregovori brat Jaroslav 

Knežević. Pripravo in poto-
pitev v postno vzdušje zao-
kroži Schönlebnovo premiš-
ljevanje Kristusovega trplje-
nja na veliki petek Čezmer-
nost bolečine, ki sta ga preve-
dla dr. Matej Hriberšek in dr. 
Gregor Pobežin, redigirala in 
za objavo pripravila pa ga je 
dr. Monika Deželak Trojar,« 

sporoča Janežičeva v letoš-
njem uvodniku v Doneske.

V nadaljevanju spozna-
mo Valentina Vodnika kot 
postnega pridigarja, o njem 
piše dr. Luka Vidmar; o ti-
skanih pasijonih v Narodni 
in univerzitetni knjižnici 
pa Urša Kocjan. Tomaž Kr-
pič se posveča elementom 

gledališke skupnosti Škofje-
loškega pasijona, Pavle Flor-
jančič (pred Janežičevo dol-
goletni urednik Pasijonskih 
doneskov) pa uprizoritvam 
Škofjeloškega pasijona v 
Globasnici leta 1996 ter Ka-
pelskega pasijona v Železni 
Kapli in Ljubljani leta 2017. 
Jure Ferlan predstavi sedem 
Božjih grobov na Škofjelo-
škem, ki jih je tudi slikovno 
dokumentiral.

Pasijonska kondicija 
narašča

»V rubriki Razgledi se oz-
remo na bogato pasijonsko 
dogajanje v Škofji Loki v pre-
teklem letu ter drugih pasi-
jonskih krajih, kot sta Rib-
nica in Štepanja vas pri Lju-
bljani, kjer pasijon uprizar-
jajo neprekinjeno že tride-
set let. Ob fotografijah in be-
sedilu pa podoživimo igro 
Kapucin, pater Romuald iz-
pod peresa Bernarde Pavlo-
vec Žumer. Prvič so jo upri-
zorili aprila 2019, na Romu-
aldov dan, v Kapucinskem 

samostanu, letos pa si jo 
bomo lahko ogledali še v 
več krajih,« nadaljuje ure-
dnica. »Pasijonska kondi-
cija narašča in se usmerja v 
priprave na slovesno uprizo-
ritev Škofjeloškega pasijona 
v letu 2021. Posebno mes-
to v reviji zato namenjamo 
obema pomembnima akter-
jema velikega dogodka, rež-
iserju Borutu Gartnerju in 
vodji projekta Jakobu Vrhov-
cu. Zanimiv zapis o svojih 
vlogah Luciferja in Romual-
da pa je pripravil Jure Tha-
ler, ki že od prve ponovne 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona upodablja padle-
ga nadangela, lani pa je v že 
omenjeni igri odigral glavno 
vlogo, to je očeta Romualda. 
Doneske začenjamo in kon-
čujemo s slikarskimi in gra-
fičnimi kompozicijami Jan-
ka Orača. Avtorja in njego-
va dela predstavlja ddr. Da-
mir Globočnik. Oračev mo-
tiv Jezusa, ki prvič pade pod 
križem, pa nam z naslovnice 
prinaša neminljivo sporoči-
lo Križane Ljubezni.« 

Pasijonski doneski že petnajstič 
Leto pred novo uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona, ki bo ob tristoti obletnici njegovega nastanka, narašča »pasijonska kondicija«. Letos so zaradi 
koronavirusa sicer odpovedali prireditve v marcu, izdali pa so Pasijonske doneske, publikacijo, ki prinaša nova spoznanja o škofjeloškem in drugih pasijonih 
ter pregled dogajanj, povezanih s pasijoni doma in po svetu.

Helena Janežič ob predstavitvi lanskih Pasijonskih doneskov 

Marjana Ahačič

Srednja vas – »Odločitev je 
pravzaprav padla takoj, ko 
sem imel pretekli četrtek 
še zadnjo mašo. Kar ganjen 
sem bil, kolegi župniki, s ka-
terimi sem kasneje govoril, 
so mi povedali, da so imeli 
enake občutke,« je povedal 
priljubljeni župnik iz Sre-
dnje vasi Martin Golob. 

»Na svojem profilu na 
Facebooku sem objavil in-
formacijo, da bo že nasled-
nji dan, to je v petek, sveto 
mašo mogoče spremljati v 
živo, in ljudi prosil, da in-
formacijo delijo naprej. Že 
v petek je bilo skoraj dva ti-
soč ogledov,« je pojasnil. 
Nedeljska jih je imela že 
skoraj štirideset tisoč. »Ves-
te,« je povedal v ponedeljek, 
»včerajšnja nedelja je bila 
za marsikaterega starejše-
ga prva nedelja v sedemde-
setih letih, ko ni šel k maši, 
to pa ni kar tako ...«

Pravi, da se je za to, da bo 
svete maše prenašal prek 
družbenega omrežja, odlo-
čil, ker je želel ostati blizu 
ljudem, da jih na ta način 
vsaj malo pomiri in da jim da 

občutek, da niso sami.  »Lju-
di je strah, veliko me kličejo 
po telefonu, nekateri govori-
jo o božji kazni ... Jaz pa jih 
mirim, da ne bo konca sve-
ta in da je svet lep, pa čeprav 
ga bomo nekaj časa gledali 
skozi okno. Prosim jih, naj 
upoštevajo navodila stroke, 
tako kot jih jaz, ki pristoj-
nim popolnoma zaupam. 

Spomnim jih na solidarno-
sti, odgovornost in krščan-
sko ljubezen do ljudi, ki v 
teh dneh zaradi vseh nas 
morajo na delo. Sam osta-
jam doma, da ne bom delal 
napote vsem tistim medi-
cinskim sestram, trgovkam, 
pekom ..., ki morajo v služ-
bo, da nekako preživimo vse 
to, kar se dogaja.«

Pravi, da bo prenašanje 
svetih maš nadaljeval. Teh-
nično, pove, ni prav nič za-
pleteno, potrebuje zgolj svoj 
mobilni telefon, v nedeljo je 
dodal še računalnik, na kate-
rem je predvajal glasbo. »Se-
veda ni enako, kot če bi bila 
cerkev polna. Pogrešam ljudi 
v klopeh, ampak verjamem, 
da smo tudi na tak način lah-

ko povezani,« še pravi in pozi-
va ljudi, naj bodo previdni in 
preudarni. »Malo pa vendarle 
zaupajmo tudi v božjo moč.«

Maše župnika Martina 
Goloba je mogoče vsak dan 
spremljati na Facebooku, 
kjer so tudi shranjene in si 
jih je mogoče ogledati za na-
zaj na naslovu: www.facebo-
ok.com/Zupnikm/.

Župnik, ki mašuje na spletu
Župnik iz Srednje vasi v Bohinju Martin Golob se je odločil, da bo v obdobju, ko so cerkve za vernike 
zaprle vrata, sveto mašo na družbenem omrežju Facebook prenašal v živo – vsak dan ob sedmih 
zvečer, ob nedeljah pa ob desetih dopoldan. 

Martin Golob,  župnik iz Srednje vasi v Bohinju, že vse od 
preteklega petka svoje maše v živo prenaša na spletu.

»Ljudi je strah, veliko 
me kličejo po telefonu, 
nekateri govorijo o božji 
kazni ... Jaz pa jih mirim, 
da ne bo konca sveta in 
da je svet lep, pa čeprav 
ga bomo nekaj časa 
gledali le skozi okno.«

Kranj – V noči na minuli petek je zagorel kip mamuta v kro-
žnem križišču na Kokrici pri Kranju. Uprava RS za zaščito in 
reševanje je poročala, da je zagorelo okoli polnoči, ogenj pa so 
pogasili kranjski poklicni gasilci. Jekleni mamut sredi krožišča 
na Kokrici stoji od poletja 2007, odtlej pa je bil že večkrat tarča 
vandalizma. Prvič že kmalu po postavitvi, ko so se na njem 
znašle bele packe in napis Milka. Kasneje so mu tudi odlomili 
okel ter poškodovali uhlje, rilec in rep, aprila 2014 pa so ga na 
primer neznanci v celoti pobarvali v zeleno. »Ne vem, komu 
je mamut tako napoti. Za kip je vsa leta skrbelo Turistično 
društvo Kokrica, po novem pa je skrb zanj prevzela občina, 
vsaj tako so nam obljubili,« je povedala Marija Rozman, pred-
sednica TD Kokrica.

Ponoči zagorel mamut

Požar na kipu mamuta so pogasili kranjski poklicni gasilci. 
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Škofja Loka – V občini Škofja Loka razmišljajo o uvedbi ele-
ktričnega minibusa, ki bi vozil predvsem v starem mestnem 
jedru, ki je zaprto za avtomobile, skozi pa ne poteka nobena 
linija javnega potniškega prometa. Z minibusom želijo olaj-
šati dostop do starega mestnega jedra starejšim občanom 
in gibalno oviranim pa tudi vsem naključnim obiskovalcem 
starega mestnega jedra. Ker bi radi, da bi minibus v največji 
meri ustrezal potrebam občank in občanov, jih vabijo, da do 
27. marca izpolnijo kratek vprašalnik. Ta je dostopen na po-
vezavi https://www.1ka.si/a/257551.

V Škofji Loki bo vozil minibus

KRATKE NOVICE
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tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 3.

–1/18 °C

Nedelja 
22. 3.

–3/8 °C

Sreda 
18. 3.

Četrtek
19. 3. 

Petek
20. 3. 

Sobota
21. 3.

2/17 °C 3/19 °C 2/19 °C 0/15 °C

Ponedeljek 
23. 3.

Torek
24. 3.

Sreda
25. 3.

Četrtek
26. 3.

–2/7 °C 0/9 °C –1/10 °C 0/11 °C

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_LAZJI_20_22
NALOGA

6 3 7 9
4 2 8 7
7 9 5 1

7 9 2 4 3
1 8

4 6 5 9 2
8 3 9 7

2 1 8 5
3 5 4 6

sudoku_LAZJI_20_22

REŠITEV

6 3 5 1 4 7 2 8 9
9 1 4 2 8 6 3 7 5
2 8 7 9 3 5 1 6 4
5 7 9 8 2 4 6 3 1
1 6 2 7 9 3 4 5 8
8 4 3 6 5 1 9 2 7
4 5 8 3 6 9 7 1 2
7 2 6 4 1 8 5 9 3
3 9 1 5 7 2 8 4 6

sudoku_TEZJI_20_22
NALOGA

2 6 3
6 1 8

3 7 9
2 3

3 8 4 2
1 6

5 4 6
3 5 7

9 5

sudoku_TEZJI_20_22

REŠITEV

2 7 8 9 5 6 3 1 4
9 6 1 3 8 4 2 5 7
5 4 3 2 7 1 8 9 6
1 2 7 4 6 3 9 8 5
3 8 6 7 9 5 1 4 2
4 9 5 1 2 8 7 6 3
7 5 2 8 4 9 6 3 1
8 1 4 6 3 2 5 7 9
6 3 9 5 1 7 4 2 8

TEŽJI  
SUDOKU

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_20_22
NALOGA

263
618

379
23

3842
16

546
357

95

sudoku_TEZJI_20_22

REŠITEV

278956314
961384257
543271896
127463985
386795142
495128763
752849631
814632579
639517428

sudoku_LAZJI_20_22
NALOGA

6379
4287
7951

79243
18

46592
8397

2185
3546

sudoku_LAZJI_20_22

REŠITEV

635147289
914286375
287935164
579824631
162793458
843651927
458369712
726418593
391572846

Rešitev:

Rešitev:

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

Obvestilo

Obveščamo vas, da so zaradi razglasitve epidemije 
vse enote Mestne knjižnice Kranj 

do preklica ZAPRTE.
 
Ne skrbite za zamudnino, pazite nase in na svoje bližnje 

ter ostanite zdravi.

O spremembah vas bomo obveščali na 
spletni strani knjižnice https://www.mkk.si/.

Hvala za razumevanje.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Kontrolor zračnega prometa – začetnik, m/ž (Zgornji Brnik) 
Pogoji za zasedbo: V. stopnja izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezika, znanje 
uporabe računalnika, vozniško dovoljenje B-kategorije, starost do vključno 25 let 
na dan zaključka objave. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Zgornji Br-
nik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 3. 4. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja projekta, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. ali VIII. stopnja izobrazbe po SOK-u oz. VI./2. gradbene, elektro in 
strojne smeri. Delovne izkušnje in poznavanje področja: gradbeno – visoke ali niz-
ke gradnje, strojno – strojne inštalacije, elektro – elektro inštalacije. Domplan, d. d., 
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 4. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fle-
ksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno narav-
nanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
27. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za opravljanje del v proizvodnem procesu, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje in upravljanje zahtevnih računalniško vodenih 
strojev, obvladovanje posebnih računalniških orodij glede na specifičnost stroja ... 
Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pričakuje te 
raznolik kolektiv v prijetnem in razvojno naravnanem delovnem okolju. Alples, in-
dustrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 
26. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni nastavljalec strojev, m/ž (Medvode in Škofja Loka (Trata)) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: samostojno nastavljanje stroja za gubanje filter 
papirja, vpeljava bale papirja v stroj ... Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 Med-
vode. Prijave zbiramo do 9. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni inženir, m/ž (Bled, terensko delo) 
Zaželene so izkušnje s področja vzdrževanja in servisiranja energetskih sistemov. 

Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 3. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Servisni svetovalec za stroje in opremo za brizganje plastike, m/ž (Šenčur) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne sme-
ri, vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti strojev in opreme v 
predelovalni industriji ali drugih podobnih organizacijah, komunikativnost, odlične 
organizacijske in nabavno-prodajne sposobnosti ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 26. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gradbeni inženir – vodja gradbišč, m/ž (Slovenija) 
Naša pričakovanja in zahteve: vsaj VI. stopnja izobrazbe gradbene smeri, zaželen stro-
kovni izpit gradbene stroke, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na gradbenih projek-
tih, razvite osebnostne lastnosti, kot so samoiniciativnost, vodenje, samostojnost, iz-
ražena sposobnost odločanja, dobro poznavanje programskih orodij MS Office, po-
znavanje SAP-a ali BIM-a je prednost. Kolektor CPG, d. o. o., Industrijska cesta 2, 5000 
Nova Gorica. Prijave zbiramo do 24. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. Merkur 
trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 22. 3. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v jeklovleku, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: razkladanje vložnega materiala, peska-
nje palic, rezanje palic na BK-liniji, ravnanje palic, posnemanje robov palic, površin-
ska kontrola palic ... SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave 
zbiramo do 20. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vozniško dovoljenje B- in C-kategorije, zaželeno vozniško dovoljenje 
E-kategorije, veljavna koda 95, izpit za viličarja je prednost, najmanj dve leti izku-
šenj z vožnjo tovornjaka oz. tovornjaka s prikolico, dobro znanje slovenskega jezi-
ka. EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 10. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Finančni kontrolor, m/ž (Lipnica, Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: zaključena vsaj VI./2. stopnja izobrazbe ustre-
zne smeri, znanje angleškega jezika, najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področ-
ja kontrolinga, revizije, skrbnih pregledov ali finančnih analiz, sposobnost postav-
ljanja ciljev, zasledovanja in doseganja ključnih kazalnikov uspeha – individualnih, 
poslovnih. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 23. 3. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek, m/ž (Cerklje) 
V priznani gostilni Pod Jenkovo lipo iščemo sodelavce. Lipa, d. o. o., Savska loka 
21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

17. 3.  tor. Jerica 6.10 18.11

18. 3. sre. Edvard 6.08 18.12 

19. 3. čet. Jožef 6.06 18.14  

20. 3. pet. Srečko 6.04 18.15

21. 3. sob. Benedikt 6.03 18.16

22. 3. ned. Vasilij 6.01 18.18

23. 3. pon.  Jože 5.59 18.19

Rezultati 22. kroga – 15. marca 2020
3, 21, 26, 27, 28, 34, 36 in 24

Loto PLUS: 3, 5, 25, 26, 31, 37, 38 in 4
Lotko: 4 0 4 1 8 5

Sklad 23. kroga za Sedmico: 1.030.000 EUR 
Sklad 23. kroga za PLUS: 60.000 EUR 

Sklad 23. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

OBVESTILA

Odpovedi dogodkov zaradi koronavirusa
Kranj – RKS OZ Kranj prosi uporabnike, da pred napovedani-
mi aktivnostmi aktualne informacije poiščejo in preberejo na 
njihovi spletni strani www.kranj.ozrk.si ali pa jih pokličejo na 
04 20 186 72 in jim bodo posredovali ustrezne informacije. 
Trenutno so odpovedane vse meritve krvnega tlaka, holeste-
rola in krvnega sladkorja (Goriče, Cerklje, Čirče). Skladišče 
s humanitarno pomočjo je trenutno zaprto. Odpovedano je 
tudi razdeljevanje hrane in ostalih potrebščin (obutev, oblači-
la, toaletne potrebščine itd.). Ko bo skladišče s humanitarno 
pomočjo ponovno odprto, bodo o terminih delitve obvestili. 
Krvodajalske akcije pa trenutno še potekajo po napovedanih 
razporedih, saj so potrebe po krvi še vedno aktualne. 

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da je planin-
ski izlet na Žbevnico, predviden za 21. marca, odpovedan. V 
primeru morebitne možnosti prestavitve na drug termin v 
letošnjem letu bodo o tem obvestili.

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj odpoveduje planiran 
izlet v soboto, 28. marca, v Padno, Novo vas, Sv. Peter in 
Krkavče. Če bo mogoče, bodo izlet izvedli v drugem terminu 
in o tem tudi obvestili.

Cerklje – Občina Cerklje zaradi preprečevanja širjenja okužb s 
koronavirusom s strankami posluje le po telefonu in elektron-
ski pošti v času uradnih ur. Iz preventivnih razlogov občanom 
predlagajo, da za komunikacijo z občinsko upravo uporabljajo 
telefonsko številko 04 28 15 800 ali e-naslov obcinacerklje@
siol.net. Možna je tudi uporaba navadne pošte, elektronske 
vloge pa lahko oddajajo prek občinske spletne strani, so spo-
ročili z občinske uprave.

Občina Cerklje posluje po telefonu in elektronsko

Kamnik – Občina Kamnik od ponedeljka za občane posluje le 
za nujne zadeve po telefonih zaposlenih in elektronski pošti 
obcina@kamnik.si, v zelo izjemnih primerih pa osebno po 
predhodni najavi. Splošne informacije so tako dosegljive na 
številki 01/8318 140, vsi ostali kontakti pa so objavljeni na ura-
dni spletni strani Občine Kamnik. Tudi Upravna enota Kamnik 
deluje zgolj za nujne zadeve po elektronski pošti ue.kamnik@
gov.si in na naslednjih telefonskih številkah: 01/8318 178 in 
01/8318 177 (splošne informacije), 01/8318 186 (področje tuj-
cev), 01/8318 174 (področje prometa) in 01/8318 188 (osebne 
izkaznice, potni listi).

Občina in Upravna enota Kamnik zaprti

Radovljica – »Zaradi preventivnega preprečevanja širjenja 
okužb s koronavirusom smo se na Turizmu Radovljica odlo-
čili za odpoved Festivala čokolade, ki bi v Radovljici potekal 
med 17. in 19. aprilom,« so sporočili organizatorji dogodka, 
ki vsako leto v Radovljico privabi na desettisoče obiskovalcev. 
Za odpoved so se odločili, ker so ocenili, da stanje v državi čez 
en mesec še ne bo dovolj stabilno za izvedbo tako velikega 
kulinaričnega dogodka. »Nadomestnega datuma ne bo, saj 
poletje ni primeren čas za ''čokoladne'' dogodke, jeseni pa 
se v Sloveniji odvijajo druge kulinarične prireditve,« je pove-
dala direktorica Nataša Mikelj in napovedala, da bo naslednji 
Festival čokolade v Radovljici med 16. in 18. aprilom 2021.

Odpovedan tudi Festival čokolade
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ZAHVALA

Mirno in spokojno se je v 84. letu od nas poslovil

Jožef Janžekovič
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za izrečena sožalja,  
darovano cvetje in sveče. Iskrena zahvala gospodu dr. Janezu Juhantu za zelo lepo  

opravljen pogrebni obred in poslovilne besede, nosačem, pogrebni službi ter pevcem.  
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

NOVOST

                        + poštnina

21
EUR

V priročniku boste 
našli nasvete o 
tem, kako začutiti 
lahkotnost bivanja, 
najti smisel, kako 
uživati v zrelih letih, 
se rešiti bremen in 
težkih nahrbtnikov 
preteklosti, 
potlačenih čustev. 
Knjiga vsebuje vse, 
kar mora človek 
vedeti, da bi dobro 
živel.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

PONATIS

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je …

OSMRTNICA

Majda Ribaljčenko
rojena Močnik

Ljuba mami, hvala za vse.

Hči Neta

MALI OGLASI
T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

Spoštovani! 

Zaradi nevarnosti okužbe s 
koronavirusom je okence za 
sprejem strank začasno  
zaprto.

Osmrtnice, zahvale in male 
oglase lahko oddate v poštni 
nabiralnik, ki je na desni strani 
vrat v našo stavbo, ali pošljete 
po e-pošti: malioglasi@g-glas.si. 
Lahko pokličete tudi naročniško 
službo, vsak dan od ponedeljka 
do petka od 8. do 15. ure, tele-
fon 04/201-42-47.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3, letnik 1999, registriran, tel.: 
04/25-71-522, 041/667-555  
 20000679

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PLOHE 50 mm, smrekove, hrastove, 
breskove, tel.: 04/53-31-079  
 20000680

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596 20000602

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20000613

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PODARIM

RABLJENO opremo za kopalnico: 
umivalnik z omarico, pipe in bide, tel.: 
031/316-511 20000677

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20000561

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000601

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR z mizo in koritom, za žaga-
nje drv, tel.: 071/558-214  
 20000668

MLIN za luščenje koruze šrotar in stroj 
za čiščenje piščancev, tel.: 041/350-
266 20000683

TROSILEC gnoja Tehnostroj z leže-
čimi valji, vrtavkasto brano Sigma 2,5 
m, cisterno za gnojevko, pocinkana, 
3.000-litrska, ter rastlinjak za vzgojo 
zelenjave, 5 x 4 m, z bočnim odpira-
njem, tel.: 041/506-584 20000681

KUPIM

KMETIJSKI traktor ter ostalo mehani-
zacijo, tel.: 031/562-809  
 20000607

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933  
 20000557

TRAKTOR, priključke in ostalo, tel.: 
041/680-684  
 20000682

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

JAGNJETA za zakol ali rejo, tel.: 
070/714-077  
 20000678

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
in KG piščanci za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20000534

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 mese-
ca, tel.: 041/503-623 20000646

BIKCA simentalca, starega od 1 tedna 
do 1 meseca, tel.: 04/25-91-294  
 20000676

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico 
in kuharja-picopeka. Gostišče Klub 
Kovač, Andrej Marinšek, s.p., Glavna 
cesta 1, Naklo, tel.: 031/339-003 
 20000666

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20000538

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000539

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
opleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 20000500

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem – samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno, z materijalom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109  
 20000292

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000535

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 20000529

RAZNO
PRODAM

DVE dekliški kolesi, hladilnik 180 x 60, 
štedilnik 55 širine, in zamrzovalno oma-
ro 50, tel.: 040/389-518 20000663

www.gorenjskiglas.si

Kranj – Društvo diabetikov Kranj odpoveduje občni zbor, 
napovedan za 19. marca. Prav tako so do nadaljnjega 
odpovedane vse aktivnosti društva, vključno z uradnimi 
urami.

Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor obvešča svoje 
člane in članice, da odpoveduje vse aktivnosti v društvu 
do preklica razsajanja koronavirusa. Prav tako tudi ni ura-
dnih ur.

Škofja Loka, Poljane, Gorenja vas, Sovodenj, Žiri, Železniki 
in Trata – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka obvešča, da 
so vse njene enote zaradi epidemije koronavirusa zaprte.

Škofja Loka – Kino Sora obvešča, da zaradi preprečevanja 
širjenja koronavirusa do preklica odpovedujejo vse filmske 
projekcije.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora obvešča, da zara-
di nastale situacije v Sloveniji prestavljajo predavanje Ali 
se teme okolja tičejo vseh nas? in projekcijo filma Sme-
ti v okviru projekta Lesni feniks, predvidena za 18. marec 
v Kulturnem domu Železniki. O novem terminu dogodka 
bodo obvestili.

Tržič – Turistično promocijski in informacijski center (TPIC) 
obvešča, da so vsi dogodki na območju občine Tržič do na-
daljnjega odpovedani ali prestavljeni na kasnejši termin. 
Prav tako je zaradi nastale situacije in preventivnih ukrepov 
TPIC Tržič začasno zaprt. Prosijo, da vse zadeve in vpraša-
nja urejate po telefonu (04 597 15 24, 04 597 15 36 ali 051 627 
057) in elektronski pošti (informacije@trzic.si). 

Bled, Srednja vas, Trenta – Javni zavod Triglavski narodni 
park obvešča, da so do nadaljnjega odpovedani vsi dogodki 
v organizaciji zavoda in zaprta vsa informacijska središča 
Triglavskega narodnega parka: Triglavska roža Bled, Center 
TNP Bohinj in Informacijsko izobraževalno središče Dom 
Trenta. O ponovnem odprtju bodo obvestili. 

Jesenice – Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice sporočajo, da 
so v skladu z vladnimi ukrepi in priporočili pristojnih služb 
RS njihovi muzeji do preklica zaprti za vse obiskovalce.

Trzin – Kulturni dom Trzin obvešča, da je Upravni odbor 
KUD na dopisni seji sklenil, da do nadaljnjega odpove vse 
predvidene prireditve.



24 Gorenjski glas
torek, 17. marca 2020

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

2/18 °C 1/19 °C–3/17 °C

Danes bo dopoldne precej jasno, nato bo od severa oblačnost 
začela naraščati. Jutri se bo dopoldne zjasnilo, čez dan bo 
nastalo nekaj kopastih oblakov. V četrtek bo sončno.

Urša Peternel

Kranj – Pošta Slovenije je, 
da bi zaščitila zdravje do-
stavljavcev in zaposlenih na 
okencih ter tudi občanov, z 
včerajšnjim dnem prilago-
dila izvajanje nekaterih svo-
jih storitev. Tako pozivajo 
občane, naj obiščejo pošto 
le, če je to nujno. Na pošti 
je lahko sočasno le toliko 
strank, kolikor je delujočih 
poštnih okenc. »Ob tem naj 
stranke upoštevajo priporo-
čeno medsebojno razdaljo. 

Če bodo vsa okenca zasede-
na, Pošta Slovenije stranke 
prosi, da počakajo pred vho-
dnimi vrati poslovalnice, da 
pridejo na vrsto,« so pouda-
rili.

Da bi bilo osebnega stika 
z dostavljavci in obiska po-
štnih poslovalnic čim manj, 
bodo dostavljavci odslej v hi-
šne predalčnike vlagali tudi 
priporočena pisma.

Za pisma, ki se vročajo po 
posebnih zakonih (pravdni 
postopek, kazenski posto-
pek …) in je predpisana oseb-
na vročitev s podpisom na-
slovnika, bodo dostavljav-
ci v hišnih predalčnikih na-
slovnikov puščali obvestila o 
možnosti prevzema pisma 
na pošti. Največ teh pisem 
lahko pošta skladno z zako-
nom v primeru, če naslovnik 
pisma ne prevzame na pošti, 
po preteku roka za prevzem 
na pošti vloži v njegov hi-
šni predalčnik brez potrdi-

tve prevzema. Vse prebival-
ce zato pozivajo, da tovrstnih 
pisem, če to ni nujno, ne ho-
dijo iskat na pošto, saj jih 
bodo po poteku roka za prev-
zem na pošti prejeli v svoj hi-
šni predalčnik.

Si pa bodo, so poudarili na 
Pošti Slovenije, v teh težkih 
razmerah prizadevali zago-
tavljati čim bolj nemoteno 
delovanje poštnega sistema.

Obisk pošte le,  
če je nujno
Da bi bilo osebnega stika z dostavljavci čim manj, 
bodo tudi priporočena pisma vlagali v hišne 
predalčnike.

Pošta je pozvala spletne trgovce, da kupce usmerjajo 
na spletna plačila in se izognejo plačilu po povzetju, 
povratnici, podpisu naslovnika. Pri paketih bodo 
stranke pozvali, naj jih prevzamejo denimo pri vhodu 
v stavbo, pred garažo ali pa naj izberejo dostavo v 
paketomat. 

Kranj – V Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije so zaradi širjenja okužb s koronavirusom spremenili 
poslovanje s strankami. Do preklica bodo informacije o pra-
vicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter druge 
informacije dajali le po telefonu ali po elektronski pošti. V 
prostorih zavoda osebno ne bodo dajali informacij, prav tako 
na vložišču ne bodo sprejemali vlog.

Informacije le po telefonu ali elektronski pošti

Suzana P. Kovačič

Kranj – Zdravstveni dom 
(ZD) Kranj uvaja telefonsko 
linijo, kjer bodo občani lah-
ko vprašali vse, kar jih zani-
ma v zvezi z novim koronavi-
rusom z zdravstvenega vidi-
ka. Sprva je bila predvidena 
telefonska številka dežurne 
službe 04 208 21 10 s preve-
zavo (kar je objavljeno v da-
našnji Kranjčanki), zatem je 
vodstvo zdravstvenega doma 
skupaj z operaterjem našlo 
ustreznejšo rešitev in uvaja 

posebno številko 04 280 41 
00, ki je občanom na voljo 
vsak dan od 7. do 19. ure. Pro-
sijo, da kličete na to novo šte-
vilko. Iz ZD Kranj še sporo-
čajo, da je za vsak obisk ka-
terekoli ambulante potreben 
obvezen predhodni dogovor. 
Ker velja znotraj vseh objek-
tov zdravstvenega doma po-
seben varnostni režim vsto-
pa, usmerjanja in gibanja, 
obiskovalce pozivajo k do-
slednemu upoštevanju na-
vodil osebja. Za nujno medi-
cinsko pomoč pokličite 112.

Posebno obvestilo 
Zdravstvenega doma Kranj

Urša Peternel

Kranj – Medtem ko so člani 
nove vlade na svoji prvi seji 
nosili zaščitne maske, pa so 
zaposleni v trgovinah pov-
sem nezaščiteni, opozar-
ja Sindikat delavcev trgovi-
ne Slovenije. Kot ugotavlja-
jo, nekateri delodajalci niso 
poskrbeli za primerno zašči-
to svojih zaposlenih v trgo-
vinah z razkužili, rokavica-
mi, zaščitnimi maskami ... 
V sindikatu zato zahtevajo 
uradne direktive glede upo-
rabe zaščitne opreme pri za-
poslenih v trgovinah. Poleg 
tega zahtevajo tudi uvedbo 
razkužilnih točk pred vsto-
pom v trgovine in vzposta-
vitev varnostnega sistema, 
tako da bo v trgovine vsto-
palo le omejeno število oseb 
hkrati.

In kakšno je stanje po tr-
govinah? V Mercatorju so 
nam dejali, da imajo zapos-
leni v trgovinah zaščitne ma-
ske, rokavice in razkužila, 
poskrbeli pa bodo še za do-
datno zaščito bolj izpostav-
ljenih mest.  

Korak dlje so že naredili 
v Tušu, kjer na blagajne tr-
govin že nameščajo zaščitna 

stekla. Prav tako je bila včeraj 
že na poti pošiljka zaščitnih 
mask za zaposlene. Zaradi 
vladnega odloka, ki je veljal 
do nedelje, jih namreč doba-
vitelji zaščitne opreme niso 
smeli dobavljati, so poveda-
li v Tušu.

Nam je pa še včeraj ena od 
zaposlenih pri enem od di-
skontnih trgovcev povedala, 
da imajo na voljo zgolj raz-
kužila za roke, medtem ko 
jim delodajalec ne dovoli 
nositi zaščitnih mask in ro-
kavic ... 

V Trgovinski zbornici Slo-
venije so sicer zatrdili, da v 
trgovinah skrbijo za razku-
ževanje prodajnih pultov, 
blagajniških trakov in kljuk, 
da imajo razkužila za roke 
in rokavice za kupce in pro-
dajno osebje, da so okrepi-
li dezinfekcijo vozičkov, na-
kupovalnih košar ... Kupce 
stalno opozarjajo na dosle-
dno uporabo rokavic in pri-
jemalk pri izbiri sadja in ze-
lenjave ter pekovskih izdel-
kov. Poleg tega kupce z in-
formativnimi plakati opo-
zarjajo na pomembnost hi-
giene kašlja, umivanje rok, 
ohranjanje medosebne raz-
dalje ...

Zaščitna stekla na blagajnah
Pri trgovskih družbah so različno poskrbeli za zaščito zaposlenih pred okužbo s koronavirusom. 
V Mercatorjevih trgovinah nosijo maske in rokavice, v Tuševih trgovinah pa so na blagajne začeli 
nameščati zaščitna stekla.

V trgovinah skupine Tuš so včeraj na blagajne nameščali 
zaščitna stekla. / Foto: arhiv TUŠ

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot so včeraj sporoči-
li iz Komunale Kranj za zdaj 
nemoteno in varno poteka 
oskrba s pitno vodo, kot že v 
običajnih okoliščinah pa iz-
vajajo stroge preventivne hi-
gienske ukrepe za zmanjše-
vanje tveganj za zdravje upo-
rabnikov. »Na področju od-
vajanja in čiščenja odpadnih 
voda izvajamo vse nujne ozi-
roma interventne aktivnosti 

za zagotavljanje odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda ter 
prevzemov blata iz greznic 
in malih čistilnih komunal-
nih naprav ter komunalne 
odpadne vode iz nepretoč-
nih greznic. Zagotovljeno je 
neprekinjeno delovanje vseh 
komunalnih čistilnih naprav 
in črpališč. Z namenom za-
gotavljanja nemotenega od-
vajanja komunalne odpadne 
vode izvajamo tudi vsa nujno 
potrebna vzdrževalna dela 

na kanalizacijskem omrež-
ju. Odvoz odpadkov poteka v 
skladu z urniki rednega od-
voza, zaradi preprečevanja 
širjenja okužbe pa so zaprti 
zbirni centri razen na Jezer-
skem, kjer poteka prevzem 
odpadkov po posebnem pro-
tokolu. Ukinjeno je naroča-
nje in pobiranje kosovnih 
odpadkov. Pogrebna služ-
ba je dosegljiva po telefonu 
04 28 11 391 (med 8. in 14. 
uro) ali dežurnem telefonu 

041 638 561 (24 ur na dan). 
Pogrebne slovesnosti pote-
kajo v skladu s priporočili 
NIJZ. Zaposleni na podro-
čju javne snage so na tere-
nu,« sporočajo iz Komunale 
Kranj in dodajajo, da so uki-
nili uradne ure in obiske na 
vseh lokacijah javnega pod-
jetja Komunala Kranj, rav-
no tako je zaprta tudi blagaj-
na. Uporabnikom svetujejo, 
da se nanje obračajo po elek-
tronski poti.  

Komunala Kranj skrbi za potrebna dela


